
 
 

FUNDARGERÐ STJÓRNAR GOLFKLÚBBS SELFOSS 25. ágúst 2022 

Fundardagur:  25.08.2022 Fundarstaður:  Golfskálinn 

Tími:  19:15-20:15 
 

 

Fundur settur kl. 19:15. 

Viðstödd: Bjarki, Helena, Magnús, Ástfríður, Arnór,  
Fjarverandi: Páll, Hreinn 

Í fjarveru Páls setur Bjarki fundinn og tekur að sér að rita fundargerð. Dagskrá fundarins var send 
stjórnarmeðlimum fyrir fundinn. 

1. Staða reksturs  
Hlynur Geir kynnir helstu rekstrarniðurstöður sumarsins. Mjög gott sumar rekstrarlega séð. Ekki 
jafn miklar tekjur og í fyrra. Félagagjöld og boltavél í miklum plús frá því í fyrra. 
Rætt um að skylda þá sem skrá sig í mót á vegum klúbbsins að greiða strax við skráningu.  
 

2. Vallarframkvæmdir 
Búið að sá í 15 braut. Mikil rigning olli skemmdum á brautinni sem þarf að lagfæra næsta vor. 
Teigur og flöt á 7undu braut klár. Nokkrar brautir á undan áætlun. Lagt upp með að vinna í nýju 
brautunum fram á haust. Framkvæmdir í heild sinni ganga mjög vel.  
 

3. Samstarfssamningur við Árborg 
Gott samtal í gangi milli GOS og Árborgar. Rætt um samningsviðræður um eftirstandandi 
fjármögnun á vallarframkvæmdum. 
 

4. EldGOS 
Mikil virkni hjá EldGOS í sumar. 28 skipti þar sem hópurinn hittist í sumar auk þess að hópurinn 
hefur farið nokkrar ferðir á aðra velli. Rætt um ferð til Vestmannaeyja næsta sumar þar sem gist 
yrði og spilað tvo hringi. Vinna við skipulagningu vetrarstarfsins hafin. Rætt um notkun á hermum 
í vetur hjá hópinum.  
 

5. Stuðningur GOS við PGA nám Gosara 
Arnór Ingi vék af fundi í þessum dagskrárlið. Lagt til að GOS styrki tvo einstaklinga í PGA nám 
með árlegum greiðslum sem nýttar verða til að greiða skólagjöld. Samþykkt einróma og Bjarka 
falið að annast samningagerð.  
 

6. Vinna við stefnumótun  
Arnór mætir aftur inn á fundinn. Bjarki Már ræddi vinnu um aðgerðaráætlun vegna eineltis og 
kynferðisofbeldi. Lagt upp að Bjarki og Ástfríður búi til drög af slíkri aðgerðaráætlun og kynni fyrir 
stjórn. Markmið að geta kynnt samþykkta aðgerðaráætlun á næsta aðalfundi. 
 



 
 

Bjarki lagði til að útbúnar yrðu starfsreglur stjórnar fyrir stjórn GOS. Allir fundargestir tóku undir 
það og tók Bjarki að sér að semja reglurnar og kynna fyrir stjórn.  
 

7. Önnur mál 
Magnús ræddi um LEK mót og gagnrýni verðlaunaafhendingu. Veitt eru gull-, silfur- og 
bronsverðlaun í fyrstu deild auk bikars á meðan aðeins eru veitt gullverðlaun í annarri deild. 
 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 20:15 
Bjarki Már ritaði fundargerð. 

 

 


