
 
 

Laugardagur 27. mars 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

27. fundur 

 

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

1. Aðalfundur og undirbúningur.  HH upplýsti að eftir er að sýna skoðunarmönnum reikningana 
og verður það gert tímanlega fyrir aðalfundinn.  SG segist hann ekk ætla að gefa kost á sér.  
Sama með Sölku, segist ekki hafa tíma aflögu.  HH er til í að vera gjaldkeri, en hafa óháðan 
bókara.  HH mun prenta ca. 20 reikninga fyrir aðalfundin og dreifa á borðin. 
FK og ÁJ munu sitja áfram, enda kosnir til 2ja ára á síðasta aðalfundi. 
Rætt um mögulega nýja stjórnarmeðlimi.  Búið að ræða við Guðmund í B7 og er hann til í að 
vera meðstjórnandi og jafnvel gjaldkeri. Rætt um fleiri félaga, sem gætu komið til greina og 
ætlunin er að ræða við sem varamenn og skoðunarmenn.   
Skýrsla stjórnar.  SG var ekki kominn með uppkast til skoðunar.  Eftir umræður var ákveðið 
að FK myndi gera uppkast að skýrslu stjórnar og við myndum klára hana í sameiningu á auka 
fundi daginn fyrir aðalfundinn, þ.e. miðvikudaginn 30. Mars.  Mikilvægt að við séum sátt með 
skýrsluna og að við getum birt hana á heimasíðu Fjárborgar.  Skýrslan verður jafnframt 
fylgigagn með fundargerð aðalfundarins. 
HH ætlar að heyra í Lenu með veitingar á aðalfundinn. 
Kosningaundirbúningur.  FK mun taka með nóg af miðum ef kemur til leynilegra kosninga.  
HH ætlar að taka með gula miða, sem virka þá sem kjörbréf.  Allir sem hafa greitt 
félagsgjöldin fá miða. 
SG stingur upp á ÁJ sem formanni, en hann er ekki til í þann pakka. 
Afskriftir.  SG telur rétt að fá verðmat á gerðin norðan Fjárborgar.  Ljóst er að verði þeirra 
hefur rírnað með tímanum og í bili er hringgerðir ónóthæft.  Eitthvað sem þarf að laga á nýju 
starfsári.  Girðing við Baðhús verður afskrifuð eftir því sem almennar afskriftarreglur segja til 
um.   
Kanna þarf hvort hljóðkerfið í Fákssalnum sé ekki klárt og eins staðfesta að við ætlum að 
nota salinn.  FK mun heyra í framkvæmdastjóra Fáks vegna þessa. 

2. Skýrsla stjórnar.  SG var ekki kominn með uppkast að skýrslu stjórnar og varpaði því frá sér 
þar sem aðrir stjórnarmeðlimir óskuð eftir aðkomu að gerð skýrslunnar.  Var ákveðið að FK 
myndi útbúa drög fyrir fund 30. mars og styðjast við fundargerðir í undirbúningnum. 

3. Ástand og velferð dýra.  SG varpaði því fram að skoða þyrfti ástand og velferð dýra á svæði 
Fjárborgar.  ÁJ er til í að taka að sér við annan mann að fara á milli og skoða ástandið.  
Mikilvægt er að fylgjast með Kregðu, sem er lungnasjúkdómur, sem hefur verið landlægur í 
Þingvallasveit. 

4. Fræðsluerindi.  SG ítrekaði hvort ekki væri áhugi fyrir að fá kynningu á rannsóknum um maga 
hestsins.  Ungur dýralæknanemi er til í að halda svona kynningu mánudaginn 4. Apríl.  Var 
þetta samþykkt og tekur hún 20.000 fyrir erindið.  FK mun útvega skjávarpa og SG ætlar að 
útvega tjald og reyna að myrkva glugga. 



 
 

5. Lokun reiðvega.  Nú er vonandi liðinn sá tími þennan veturinn að það þurfi að riðja 
reiðstígana.  Spurning hvort ekki sé rétt að biðja Fák um að fara með vél um svæði og færa 
steina í stígana til að hyndra akstur um þá.  FK mun heyra í Einari framkvæmdastjóra Fáks. 

6. Búið var að stinga upp á viðburði á vegum Fjáreigendafélagsins, kótelettukvöld eða 
sviðaveisla.  Rætt um að svona hittingur og skemmtikvöld gæti verið á vormánuðum, um eða 
eftir sauðburð. 
 
 
 
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 miðvikudaginn 30. mars kl. 18.30 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


