
 
 

Miðvikudagur 19. janúar 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

21. fundur 

 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (ÁJ), Finnur Kristinsson (FK), Salka 
Jóhannsdóttir (SJ).   Hallgerður Hauksdóttir (HH) boðaði forföll á síðustu stundu.    

1. Fundur með borgarstjóra.  Búið er að senda okkur fyrirspurn hvort við  viljum fjarfund á 
næstunni, eða bíða eftir því hvenær hægt verður að funda hjá borgarstjóra í ráðhúsinu.  
Samþykkt að bíða eftir að losni um samkomutakmarkanir og fá fund á staðnum. 
FK mun vera í sambandi við dagskrárstjóra borgarstjóra. 
FK mun taka fram greinargerðina sem við skiluðum í haust og endurbæta með nýjan fund í 
huga. 
Áhugi fyrir því að FR fái að hafa áhrif á hverjir fái að kaupa og byggja á svæði FR.  Fákur hefur 
umsagnarrétt yfir nýjum lóðum á sínu svæði og því ekki FR. 

2. Prókúra fyrir nýjan gjaldkera.  HH þarf að útvega nauðsynlega pappíra og koma með á 
stjórnarfund til undirskriftar.  HH þarf að vera í sambandi við Erlu, fyrrverandi gjaldkera 
vegna uppgjörs og frágangs fyrir aðalfund.    

3. Bankakröfur.  Einhver brögð eru að því að bankakröfur virðast hafa horfið úr heimabönkum.  
Í þessum tilfellum er hægt að bjóða viðkomandi að leggja inn á reikning félagsins, með afriti 
af kvittun til gjaldkera, eða þá að farið verði í að stofna nýjar kröfur. 
Erla var búin að útbúa lista yfir stöðu greiddra og ógreiddra félagsgjalda.  Þarf HH að fá 
þennan lista hjá Erlu.  

4. Mjóadalstún.  Óskar Baldursson er tekin við af Birni sem umsjónarmaður útmarkar.  Hann sér 
fyrir sér að FR fá afnot af túninu, á meðan ekki er þörf fyrir þetta svæði hjá borginni.  Ekki 
verður auðvelt að fá skriflegt samkomulag, þar sem skriflegir samningar á þessum nótum 
þurfa að fara í gegnum skrifstofu eigna- og umsýslu hjá borginni.  SG verður í sambandi við 
Óskar hvernig best er að standa að þessu. 
Mikilvægt að fá afnot af túninu áfram. 
Einnig mikilvægt að stjórn félagsins sjái um og skipuleggi afnotin af túninu.  Ekki eins og var í 
haust og fram eftir vetri, þar sem það voru hross á svæðinu án aðkomu Fjáreigendafélagsin, 
syðri hlutanum. 

5. Fossvallarétt. Einhverjar umsagnir bárust ekki tímanlega fyrir síðasta fund skipulagsráðs 
Kópavogsbæjar og því var framkvæmdaleyfið ekki tekið til umfjöllunar.  Næsti fudnru 
skipulagsráðs er 31. Janúar. 

6. Aðalfundur.  Áhugi fyrir því að halda aðalfund FR sem fyrst og helst um miðjan febrúar.  
Þurfum að hefja undirbúning sem fyrst.  Reikningar þurfa að vera klárir tímanlega fyrir 
aðalfundinn og liggja frammi. 
 
 
Listi yfir mál á borðum stjórnar sem eru í vinnslu eða í biðstöðu: 
Fundur með borgarstjóra 



 
 

Leigusamningur 
Framkvæmdir á svæði Fjárborgar 
Tiltekt og hreinsunarátak 
Beitarhólf norðan fjárborgar, girða af og græða upp, nýting 
„Jens Péturs tún/Mjóadalstún“  nýting og hreinsun 
Ný Fossvallarétt á Mosum 
Vegagerð og SSH – girðingar 
Sauðafell 
Lagabreytingar  
Undirbúningur aðalfundar 

 

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 2. febrúar kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


