
 

FUNDARGERÐ 2. FUNDAR STJÓRNAR GOLFKLÚBBS SELFOSS 2020 

Fundardagur:  5.02.2020 Fundarstaður:  GOS Höllin, Svarfhólsvegi 1 
Tími:  19:30-21:00  

Viðstödd:     

Páll Sveinsson, formaður Vignir Egill Vigfússon 
Bjarki Már Magnússon, varaformaður Halldór Ágústsson Morthens 
Helena Guðmundsdóttir, gjaldkeri Svanur Bjarnason, ritari 
 Hlynur Geir Hjartarson, framkvæmdastjóri 
  

Fjarverandi: 

Ástfríður M. Sigurðardóttir  
  

 

 

Málefni sem voru rædd: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar lesin og samþykkt.  

2. Unglingalandsmót UMFÍ 2020 verður haldið á Selfossi um verslunarmannahelgina. Væntanlega 

verður einn keppnisdagur á golfvellinum, líklegt að það verði föstudagurinn. Stofnuð verður 

undirbúningsnefnd. Allur kostnaður verður greiddur af ÍSÍ. 

2. Golfbox/forgjafakerfið – félagafundur. Hlynur kynnti útlit á nýju kerfi. Talsverð vinna verður í að setja 

sig inn í kerfið og setja upp í fyrstu. Námskeið er á döfinni sem Hlynur fer á. Stefnt að félagafundi í 

mars, þar sem nýtt kerfi verður kynnt. Dagsetning kynningarfundar verður ákveðin þegar nær dregur. 

3. HSK þing, verður haldið fimmtudaginn 19. mars á Hvolsvelli. Þrír fulltrúar fara fyrir GOS. 

4. Golfakademía F.Su. Kom upp í umræðu fyrir tveimur áum að stofna golfakademíu við FSU. Ekkert varð 

af málinu þá en nú hefur það komið upp á borðið aftur. Ekkert hefur þó verið ákveðið enn. Páll og 

Hlynur halda áfram með málið. 

5. Peysur GOS 2020.  Hlynur kynnti úrval af peysum og jökkum sem í boði eru fyrir sumarið. 

6. Staðan á einstaka nefndum. Eldri kylfingar á eftirlaunum eru farnir að hittast á miðvikudagsmorgnum 

í höllinni. Fundur á döfinni hjá þeim. Barna og unglinganefnd er aktív og fundur á döfinni þar. 

Félaganefnd hefur fundað og er að skipuleggja árshátíð. Búið er aðselja 50 miða á árshátíð. 

Afreksnefnd hefur einnig hafið störf. 

7. Önnur mál.  

• Golfbílageymslan, Hlynur hefur verið að taka til í gamla áhaldahúsinu og henda rusli. Mikill 

músagangur hefur verið í húsinu. Fyrirhugað er að nýta það undir golfbíla. Húsið verður klárað 

að innan nú í vetur en klárað að utan í sumar. Rætt um hvað á að gera við gám undir golfsett, 

hvort bjóða á upp á hann áfram eða nýta aðstöðuna í GOS Höllinni. Það er hinsvegar nokkur 

spölur fyrir krakkana að ganga á sumrin. Aðrir möguleikar einnig ræddir. Verður til skoðunar 

næstu daga. 

• Jötunn Vélar eru komin í gjaldþrot. GOS var búið að panta tvær vélar af Toro Vélum sem eru 

dótturfélag Jötunn Véla, ekki var búið að greiða inn á vélarnar. Ekki er ljóst hvernig fer með þessi 

kaup. 

• Rætt um gróðursetningu á trjám í vor. Kúbbnum stendur til boða slatti af öspum frá Flúðum og 

jafnvel fleiri stöðum. Fá þarf á hreint hvar má gróðursetja. 



 

• Rætt um framkvæmdir við völlinn og jarðvegslosun. 

• Staða fjármála er góð. Búið er að ganga frá fasteignaláni vegn nýs hús. Góð staða á 

framkvæmdareikningi og búið að greiða upp yfirdrátt. 

• Lokaúttekt á húsinu gekk vel. Húsið þarf að vera fullbúið að utan fyrir 1. ágúst. Brunavarnir 

þóttu til fyrirmyndar. Klárað verður að setja glugga í húsið þegar þeir koma til landsins eftir 2-3 

vikur. Setja þarf hitastýringu fyrir golfhitann, þannig að sér stýring verði fyrir hvert rými. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. 

Sb 


