
Stjórnarfundur í GOS í Golfskálanum á Svarfhóli             11.11. 2021 

Mætt: Páll, Hlynur Geir, Hreinn, Halldór, Helena og Bjarki.  
Arnór Ingi og Ásta vant við látin. 
Páll setur fund, býður stjórnarmenn velkomna og gengur þegar til dagskrár. 
 

Dagskrá: 
1. Staða rekstrar og starfsmannamála 

HGH fer yfir málin. Staða reksturs er fín. Starfsmannamál eru í góðum farvegi.  
2. Golfhermir #3 

Við fengum rangt búr og nýtt er á leiðinni. Hermirinn er kominn, skjávarpinn er 
á leiðinni. Stefnt að því að taka í notkun 1. des.  

3. Aðalfundur GOS 
Ákveðinn hefur verið fimmtudagurinn 9. desember kl. 19.30. Það á eftir að 
klára dagskrá, sem verður þó hefðbundin. Taka þarf fyrir félagsgjöldin. 
Bjarki fer yfir lagabreytingar sem þarf að gera. Boða þarf fundinn með einnar 
viku fyrirvara. Viðurkenningar og háttvísisbikarinn ræddar.  
Árgjöld hafa ekki hækkað í tvö ár. HGH lagði fram tillögur um hækkanir, til 
þess að leggja fyrir aðalfund. Ákveðið að leggja niður hjóna- og 
fjölskyldugjald.  

4. Skipan stjórnar og nefnda 2022 
Rædd var kosning til stjórnar og fyrirkomulag hennar. Einnig skipan nefnda. 
Allir sitjandi stjórnarmenn gefa kost á sér. Ekki hafa borist skýrslur allra 
nefnda.  

5. GSÍ þing 19.-20 .nóvember 
Páll, Hlynur, Magnús og Bjarki eru fulltrúar GOS á þinginu.  

6. Kaup á vélum 2022 
Keyptur hefur verið Workman vinnubíll á frábæru verði.  
Pantaður hefur verið Club-car pallbíl og Club-car golfbíl. 
Flatarsláttuvél er á planinu.  
Nýr vinnubíll (fyrir KIA) er í skoðun.  
Stjórn samþykkir þessar áætlanir.  

7. Æfingaskýli 
Í gangi er vinna við að hanna æfingaskýlið og gera burðarþolsteikningar. Fá 
þarf leyfi hjá skipuagsyfirvöldum. Stefnt er að því að vinna hefjist á vinnuhelgi í 
vor. Sementsleysi í heiminum gæti sett strik í reikninginn. 

8. Önnur mál 
> HGH kynnir Sportabler, sem heldur utan um greiðslu félagsgjalda og kemur í 
staðinn fyrir Nóra. Mikil ánægja er með þetta nýja forrit hjá 
framkvæmdastjóranum. Stjórnin samþykkir þetta kerfi 
> HGH kynnir nýtt bókunarkerfi fyrir golfhermina, sem heitir Datastream. Mjög 
einfalt í notkun og girðir fyrir svindl. Stjórn samþykkir upptöku þess. Þetta kerfi 
fer í gang í lok næstu viku.  
> Smávélar hafa tekið við verkefnum Borgarverks,  sem ekki hefur staðið sig 
með vélgröfur í glompugerð,. Hönnunarvinna á flötum og brautum er í fullum 
gangi. Mikil ánægja er með störf Smávéla. 
> Páll átti samtal við forseta bæjarstjórnar og bæjarstjóra um framtíð 
golfskálans. Eigandi hússins vill að bærinn kaupi skálanum. Ganga þarf í 
samninga um framtíðarnotkun á honum. HGH er á leið á fund með Braga Bj. 
og hann ætlar að fá hann í málið. Að öðrum kosti þarf að hitta bæjarstjórnina 
og ljúka málum.  
> HGH segir frá endurgreiðslu á vaski vegna framkvæmda. Þetta er í fullri 
vinnslu hjá PWC.  
> Stefnt er að næsta fundi seinnipartinn föstudaginn 26. nóvember.  

 

Hreinn Þ. 
 


