
3.2. 2022 

Stjórnarfundur í GOS-höllinni  kl. 19:30 

Mætt: Páll, Hreinn, Magnús, Arnór Ingi, Ásta og Hlynur Geir.                 
Vant við látin: Bjarki, Helena. 
 
Páll býður fólk velkomið stjórnarfund, setur fund og gengur þegar til dagskrár: 
1. Staðan á rekstri 

HGH segir hana góða. Bærilega tínist inn af árs- og æfingagjöldum og nýliðun er með ágætum.  
Æfingar ganga vel. Umræða skapaðist um framhaldið og landið er að rísa. 

2. Framkvæmdir æfingaskýlis 

 HGH gefur skýrslu. Mikill gangur hefur verið í janúar og byrjað er að steypa sökkla. Snjór gerir 
verkin erfið núna. Stefnt er að því að byrja á grindinni í seinni hluta febrúar og að skýlið verði 
opnað 20. apríl. Pöntuð hafa verið áhöld, smátæki og mottur fyrir sumarið. 

3. Samningaviðræður við Árborg 

PS og HGH áttu góðan fund með formanni byggingasviðs Árborgar um nýjan samning við 
sveitarfélagið. PS gerði grein fyrir niðurstöðum fundarins og hann er að semja greinargerð sem 
send verður til sveitarfélagsins. 

4. Félagsstarfið (pútt/árshátíð ofl.) 

PS nefnir að púttmótaröð til styrktar barna- og unglinganefndar, fari af stað nk. laugardag 5. feb. 
HGH segir frá því að félaganefnd leggi til að árshátíð verði haldin 18. eða 19. mars. Stjórn GOS 
festir augu á 19. mars og óskar eftir að Grétar trúbador spili. Ákveðið að ekki verði þemaball. 
HGH kallar eftir mótum eldri kylfinga inn í mótaskrá GOS.  

5. Nefndafundir 

Á þessum fordæmalausu tímum er ekki pláss fyrir þétt fundahöld, svo ákveðið var að hitta 
nefndaformenn á næsta fundi í byrjun mars og funda svo með nefndum í apríl.  

6. Laugardagurinn og skipulag 

PS fer yfir skipulag golfmóts stjórnar 5.2. ‘22 og kvöldskemmtunar; samþykkt samhljóða. 

7. Önnur mál 

> HÞ leggur til að mannvirkjum GOS verði fundin viðeigandi nöfn 
    HGH segir þessa hugmynd hafa komið upp fyrir nokkru, en ekki hafi orðið af í það skiptið. 
  Hann greinir frá því að vinna sé í gangi við að gefa brautunum á nýja vellinum nöfn.  
  Fundarmenn tóku jákvætt í þessar hugmyndir og þær verða skoðaðar betur. 

> Ráðningarsamningar. Bjarki Már vill að gerðir verði ráðningarsamningar við starfsmenn  
   klúbbsins Fundurinn tekur undir og vill vanda sig við þetta að gefnu tilefni. 
> Vallarstjóranámskeið í Bretlandi fyrir Bjarka Þór. Styrkur til fararinnar samþykktur. 
                                                                                               Fundi slitið. 

Fundinn ritaði 
Hreinn Þorkelsson 
 


