
Stjórnarfundur GOS      4. maí 2021 
1. Samningurinn við Árborg 
  2. Staða framkvæmda á velli og plan sumarsins 
  3. Bundið slitlag á Svarfhólsveg. 
  4. Opnun skálans og mannahald 
  5. Störf nefnda 
  6. Alheimsmarkmiðin og GSÍ 
  7. HSK þingið 
  8. Önnur mál 

 

Mættir: Páll, Hreinn, Helena, Halldór, Bjarki, Ástríður og Hlynur Geir.  
                Arnór vant við látinn 

 

Fyrir fundinn voru teknar fyrstu skóflustungur að nýjum 9 holum upp með ánni og síðan var völlurinn 
genginn, hörkugöngutúr það. Skemmtilegt og fróðlegt.  
Eftir göngu var sest niður við hefðbundin fundarstörf. 
 

1.  Samningurinn við Árborg.  
Eins og fram hefur komið var skrifað undir samning við Árborg, um stækkun golfvallarins, um 
daginn. Árborg greiðir 15. mill. í apríl ár hvert næstu tíu ár.  Fram kom í umræðum að fjárhagsstaða 
klúbbsins er góð og ekki sé þörf á frekari lántöku fyrr en á næsta ári.  

  
2. Staða framkvæmda á velli og plan sumarsins 
GOS hefur samið við Borgarverk um losun jarðefna og ýtuvinnu. Framkvæmdir við stækkun 
golfvallarins hefjast kl. 8:00 í fyrramálið þ. 5. maí. 
 

3. Bundið slitlag á Svarfhólsveg.    
HGH gerir grein fyrir málinu. Dýrari framkvæmd en talið var og það stangast á við gerðan 
undirritaðan samning. Vegagerðin ósátt við tölur frá Borgarverki. Beðið eftir tölum frá fleiri aðilum. 
HGH lætur vita hvernig fer. 
 

4. Opnun skálans og mannahald 
Gengur vel. Allt klárt. Vallarstarfsmenn standa sig mjög vel. GOS fær góðan stuðning úr COVID-
aðgerðum Vinnumálastofnunar   
 

5. Störf nefnda.  
Allar nefndir virkar. Eldri kylfingar í góðum gír. Kvennanefnd búin að búa til skipulag f. sumarið.  
Námskeiðin eru á fullu .. 5 hópar, sem sprengir skalann. Einkakennarar eru að byrja sitt starf, Jón 
Andri, Ragnhildur, Arnór, Gylfi Sig og Hlynur Geir. Allt á fullu og stefnir í starfsamt sumar. 
 

6. Alheimsmarkmið  GSÍ.  
PSv. fór á fund um daginnn hjá GSÍ og kynnti sér starf að Alheimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. 
Starfið snýst um sjálfbærni, umhverfisvernd osfrv. Þátttaka í því auðveldar golfklúbbum samstarfið 
við sveitarfélögin, sem vilja  leggja þessar áherslur. Í kjölfarið kemur svo vottun, sem verður til þess 
að auðvelda alla fjáröflun í framtíðinni. 
 
7. HSK-þingið. 
Foreldrabikarinn fór til GOS. PSv. tekur að sér  að skrifa frétt á miðlana. 
Heiðrún Anna Hlynsdóttir var valinn íþróttamaður ársins hjá HSK. 
 



8. Önnur mál 
* Ný heimasíða. Bjarki og Palli fara í það. Stefnt að einfaldari síðu. 
* Hleðslustöðvar við golfskálann eru of dýrar og ekki lengur inni í myndinni. 
* Bjarki segir frá nýjum lögum frá Alþingi. Fjárstyrkir til  íþróttafélaga eru nú  
   frádráttarbærir til skatts. Þ.e. allir sem vilja styrkja GOS, fá skattaafslátt sem    
   því nemur. Umræður nokkrar um málið. HGH leggur til að Bjarki skoði  
   hvernig málinu vindur fram hjá öðrum íþr.félögum.  
* Talsvert er um að menn svindli sér inn á völlinn á kvöldin. HGH hefur samið  
    við mann um að rukka þessa kylfinga. 
* Vinavallasamningar eru einhliða hjá stórklúbbunum GR, Keili, GKG.  
   Það þýðir að þeir fá að spila hjá okkur, en við ekki hjá þeim. 
* Launamál starfsmanna rædd.   

* Nýr styrktaraðili kynntur til sögu, Lindex. Mjög góður samningur fyrir GOS.   
* Halldór nefnir viðhald á húsakosti klúbbsins, sem kominn er tími á.  
   Rætt um að hentugasti tímmi sé síðsumars eða á haustdögum.   

 

Fundi slitið, 
Hreinn Þ. 

 


