
 
 

Þriðjudagurinn  31.  ágúst 2021. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

11. fundur 

 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (JÁ), Finnur Kristinsson (FK), Kolbrún 
Kristín Birgisdóttir (KKB) og Erla Guðmundsdóttir (EG).    

1. Stjórnarfundargerðir.  Rætt um að koma fundargerðum félagins inn á heimasíðuna.  FK mun 
fara yfir og útbúa pdf format af þeim.  SG mun sjá um að koma þeim inn á síðuna. 

2. Fundur með fjáreigendum á morgun, 1. septmber kl. 20.00  Þessi fundur er fyrst og fremst 
sem undirbúningsfundur vegna fundar með fjáreigendum. 
Fjallskilaseðill komin inn á heimasíðuna og verið sendur af Ólafi Dýrmunssyni á flesta ef ekki 
alla fjáreigendur í Kópavogi og Reykjavík.   
Á fundinum mun SG fara yfir stöðuna og hvað stjórn FR er að gera þessa dagana. Ný rétt, 
girðingarmál ofl.  Síðan mun ÁJ taka við og fara yfir réttardaginn.  Eftir það mun Ólafur 
Dýrmundsson fjallkóngur fá orðið og fara yfir fyrirkomulag smölunar.  ER mun fara yfir 
fjárhagsstöðu félagsins.  ER og ÓD munu útskýra dagsverk á nýjum fjallskilaseðli.  Hefur verið 
hækkað talsvert, eða úr 4.500 kr. Í 15.500.  M.a. til að það stemmi við þær tölur sem 
sveitarfélögin, Reykjavík og Seltjarnarnesbær, leggja til í fjallskilasjóð. 
Bíll sem mun flytja hross upp á Nesjavallaveg mun vera hér við baðhúsið kl. 8.15.  Smalað á 
sama hátt og undanfarin ár, þ.e. niður að hliði við línuveg norðan þjóðvegar. Kópavogsmenn 
byrja við Litlu-Kaffistofuna. 
Áætlaður tími við hlið á milli 13 og 14.  Bíll kemur að sækja féð um kl. 14.30.  Kópavogsfé og 
Ölfus fé dregið frá.  Kópavogsfé verður flutt úr Fossvallarétt á sunnudeginum.   
Réttað kl. 18 í nýrri rétt við Baðhúsið.   
Fé úr Hraðastaðarétt og Heiðabæ kemur í Baðhúsið ca. kl. 18.  Einnig fé úr Húsmúla.   
Áhugi er fyrir því að skrá allan búfénað í Fjárborg, bæði hross og kindur. Mikilvægt að halda 
utan um hvar skepnur í Fjárborg eru og hvert þær fara.  Smitrakning og fleira mikilvægt í 
þessu sambandi. SG vill kanna hvort Hallgerður varamaður í stjórn sé til í aðkoma að þessu 
og jafnvel taka þetta að sér.   
Kaffi í boði félagsins.  Rétt að athuga hvort Lena og Rósa í skemmtinefnd séu til í að taka það 
að sér.  

3. Réttardagurinn og fleiri viðburðir.  SG hefur áhuga á að auglýsa og bjóða fólk velkomið í 
réttirnar.  Hefur m.a. áhuga á að bjóða framámönnum.  Staðan í samkomutakmörkunum 
mun alltaf hafa áhrif á hvað hægt verður að gera. 
Einnig áhugi fyrir að halda hrútasýningu og fá utanaðkomandi aðila til að dæma hrútana og 
einnig bjóða upp á keppni í hrútaþukli o.s.frv.   
Fræðsla um sauðfjárrækt og hvernig best er að standa að því að vera með fé í Reykjavík. 

4. Félagsgjöld og lóðarleiga.  Viðbúið að spurt verði um félagsgjaldið og lóðarleiguna.  Er 
óbreytt, félagsgjaldið er 6.500   og lóðarleigan 14.500 kr.   
 
 



 
 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 8. september kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


