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Þriðjudaginn 18. maí 2010 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 
Húnavöllum kl. 20.30  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum.  Jens P. 
Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt undirskriftum. 
 

Dagskrá: 
 

1.  Skýrsla sveitarstjóra. 

 
2.    Kjörskrárstofn vegna sveitarstjórnarkosninga 29. maí 2010. 

 
3.   Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022. 

 
4. Fundargerðir: 

a) Aðalfundar fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps dags. 26. apríl 2010. 
b) Hússtjórnar Húnavers dags. 4. febrúar 2010. 
c) Hússtjórnar Húnavers dags. 16. apríl 2010. 
d) Stjórnar Byggðasamlags tónlistarskóla A-Hún. dags. 4. maí 2010. 
e) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál dags. 17. mars 2010. 
f) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál dags. 13. apríl 2010. 

 
5. Bréf: 

a)  Frá hestamannafélaginu Neista dags. 23. apríl 2010. 
b)  Frá Línudanshópi Skagastrandar dags. 20. apríl 2010. 
c)  Frá UMF Geisla dags. 10. maí 2010. 

 
6.  Önnur mál. 

 
 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 20.40 
 
 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Samþykkt var að ganga að tilboði frá Gúmmívinnslunni á Akureyri í öryggishellur undir 
leiktæki á skólalóð.  Rætt um kaup eða leigu á sorpkörum, útgáfu ársskýrslu og 
starfsmannamál.  Samþykkt að auglýsa eftir leikskólamenntuðum deildarstjóra á Vallaból. 
 
 

2.   Kjörskrárstofn vegna sveitarstjórnarkosninga 29. maí 2010. 
Fyrir fundinum liggur kjörskrárstofn í Húnavatnshreppi vegna sveitarstjórnarkosninga þann 
29. maí 2010.  Kjörskrárstofn byggir á íbúaskrá þjóðskrár 8. maí 2010. Hreppsnefnd yfirfór 
kjörskrárstofn.   Á kjörskrá eru alls 316 einstaklingar, 141 kona og 175 karlar. 
 
Hreppsnefnd samþykkti kjörskrárstofn sem kjörskrá í sveitarfélaginu með fyrirvara um 

hugsanlegar breytingar.   

 

Sveitarstjóra var falið að ganga frá kjörskrárstofni og undirrita sem kjörskrá. 
 
Kjörskrá Húnavatnshrepps mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins á Húnavöllum frá 
19. maí og til kjördags. 
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3.  Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022. 
Umsagnir um aðalskipulagstillöguna hafa borist frá eftirfarandi aðilum og liggja fyrir 
fundinum:  Orkustofnun, Borgarbyggð, Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneyti, Skógrækt 
ríkisins, Kirkjugarðaráði og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra. 
 
Aðalskipulagstillagan var send Skipulagsstofnun til athugunar.  Í bréfi Skipulagsstofnunar 
dags 27. apríl 2010, kemur fram að stofnunin gerir ekki athugasemd við að skipulagstillagan 
verði auglýst skv. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga að teknu tilliti til athugasemda 
stofnunarinnar.   
 
Fyrir fundinum liggja eftirfarandi skipulagsgögn aðalskipulagsins:  Umhverfisskýrsla, 
greinargerð, byggðaruppdráttur og sveitarfélagsuppdráttur öll dagsett 3. maí 2010. 
Í fyrirliggjandi gögnum hefur verið tekið tillit til framkominna athugasemda 
Skipulagsstofnunar. 
 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir að fyrirliggjandi tillaga að aðalskipulagi 

Húnavatnshrepps 2010-2022 verði auglýst skv. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 

73/1997. 

 
 

4. Fundargerðir: 
a) Aðalfundar fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps dags. 26. apríl 2010. 

Lögð fram til kynningar. 
 

b) Hússtjórnar Húnavers dags. 4. febrúar 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 

c) Hússtjórnar Húnavers dags. 16. apríl 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 

d) Stjórnar Byggðasamlags tónlistarskóla A-Hún. dags. 4. maí 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 

e) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál dags. 17. mars 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 

f) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál dags. 13. apríl 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 
 

5. Bréf: 
a)  Frá hestamannafélaginu Neista dags. 23. apríl 2010. 

Efni:  Umsókn um styrk vegna umhirðu á keppnisvelli félagsins. 
Sveitarstjóra falið að ræða við formann Neista um málið. 
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b)  Frá Línudanshópi Skagastrandar dags. 20. apríl 2010. 

Efni:  Umsókn um starfsstyrk að upphæð 50 þúsund kr. 
Hreppsnefnd telur sér ekki fært að verða við erindinu. 

 
 

c)  Frá UMF Geisla dags. 10. maí 2010. 
Efni:  Óskað er eftir framlagi til styrktar á starfsemi félagsins árið 2010. 
Hreppsnefnd samþykkir að styrkja stafsemi félagsins eins og verið hefur. 

 
 

6. Önnur mál. 
Birgitta Halldórsdóttir færði hreppsnefnd og sveitarstjóra draumasteina að gjöf. 
 
 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 22.50 
 
 
__________________________           _________________________ 

Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
       
__________________________   __________________________ 

Birgir Ingþórsson    Birgitta Halldórsdóttir 
 
 
__________________________        __________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Jón Gíslason  
 
 

__________________________   ___________________________     
 Gróa M. Lárusdóttir    Jens P Jensen 


