
 
 

Fimmtudagur 24. mars 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

26. fundur 

 

Mættir:  Sveinbjörn Guðjohnsen (SG), Ásgrímur Jörundsson (ÁJ), Finnur Kristinsson (FK) og  
Hallgerður Hauksdóttir (HH). 

1. Uppgjör og reikningar ársins. Hallgerður mætti með bókhaldið til skoðunar.  Búið er að setja 
upp ársreikninginn en eftir er að ganga frá og leiðrétta afskriftir og eitthvað minniháttar til 
viðbótar.  Reikningarnir eiga að vera til sýnis í kvöld kl. 20. 
Bókarinn er búinn að skila reikningi upp á 39.000 fyrir 6 tíma vinnu.  Reikningurinn var 
samþykktur. 

2. Afskriftir.   Rætt um hvernig réttast og eðlilegast sé að afskrifa eignir félagsins.  Afskriftir 
verða 12% til næstu 3ja ára.  Girðingin við Baðhúsið verður eignfærð, þ.e. vinnuliðurinn.  SG 
útvegaði girðingarnar fyrir 1 kr.  FR borgaði flutninginn. 

3. Aðalfundur og undirbúningur.  SG er búinn að vera á ferðinni og tala við félaga og reyna að 
tryggja fólk í stjórn.  Sjálfur segist hann ekki ætla að vera áfram.   
Rætt um hvernig við ættum að forðast óþarfa getgátur og fleira vegna Sauðafells.  Var rætt 
um að við mættum ekki gefa félögum falsvonir um að þarna lægju svo og svo miklir peningar 
til reiðu.  Mikil vinna er eftir og skynsamlegast að segja að lítið hafi miðað, en þetta verði eitt 
að málum nýrrar stjórnar. 
Rætt um að fá Magnús, félaga Árna Ingasonar til þess að taka að sér fundarstjórn.  ÁJ var til í 
að heyra í þeim félögum. 
Rætt um hvernig ætti að standa að gerð skýrslu stjórnar.  Stjórnarmeðlimir óskuðu eftir að fá 
að sjá uppkast að skýrslu stjórnar hjá SG.  Hann sagðist vera kominn með uppkast og myndi 
koma með á aðalfundinn.  Aðrir stjórnarmeðlimir óskuðu eftir að fá að sjá og lesa yfir 
skýrsluna áður en hún yrði byrt, þar sem um er að ræða sameiginlega skýrslu stjórnarinnar. 

4. Önnur mál.  HH óskaði eftir að fá að kynna uppkast að verklagsreglum fyrir stjórn FR.  SG 
þótti þetta óþarfi og var ósáttur með að þetta yrði tekið fyrir.  Aðrir stjórnarmeðlimir voru 
sammála um að þetta væri eðlilegt og sjálfsagt.  HH sendir eftir fundinn í word formi, þannig 
að við getum lesið þetta yfir og komið með athugasemdir. 

5. Önnur mál.  HH spurði hvort það væri óeðlilegt að leggja það til að eins og tíðin hefur verið, 
að FR kostaði viðbótarmokstur.  Eins og þetta hefur verið í vetur, hefur borgin rutt leið í 
gegnum hverfið og þess vegna ítt snjó upp að húsum með tilheyrandi vandamálum, leka 
o.s.frv.  Eins og við vitum hefur þessi vetur ekki verið neitt venjulegur og má því segja að 
þetta sé ekki óeðlileg spurning.  Úr þessu verður ekki þörf á þessu.   
 
Ákveðið að funda aftur á laugardaginn, þar sem við hefðum betri tíma í að undirbúa 
aðalfundinn og var fundinum slitið, þar sem stutt var í að sýna ætti reikningana. 
 
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 
Mjóadalstún,  nýting og hreinsun 
Ný Fossvallarétt á Mosum 
Vegagerð og SSH – girðingar 
Sauðafell 
Lagabreytingar  
Undirbúningur aðalfundar 

 

Næsti fundur ákveðinn laugardaginn 27. mars kl. 10.00 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


