
 
 

Laugardagur 30. mars 2022. 

Stjórnarfundur í Fjáreigendafélagi Reykjavíkur. 

 

28. fundur 

 

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

1. Aðalfundur og undirbúningur.  Búið er að fá Magnús, samstarfsaðila Árna Ingasonar til að 
vera fundarstjóri. 
Stjórnarkjör,  FK og ÁJ munu sitja áfram, enda kosnir til 2ja ára á síðasta aðalfundi.  
Guðmundur á nr. A7 er til í stjórn og eins er HH tilbúin að vera áfram sem gjaldkeri. 
Mögulegir varamenn gætu verið Guðbjörn, Elva og Pétur Andersen.  Ekki búið að tala 
formlega við þau. 
Árni Andersen og Hólmgrímur nefndir sem mögulegir kostir sem skoðunarmenn. 
Stungið var upp á Erlu Guðmundsdóttur sem formannsefni.  Búið að ræða við hana og er hún 
klár í slaginn ef aðrir stjórnarmeðlimir eru samþykkir.  FK, HH og ÁJ, sem eru til í að vera 
áfram, samþykkja Erlu og telja hana góðan kost vegna þeirra mála sem mikilvægust eru 
næstu vikurnar, þ.e. samninga við Reykjavíkurborg og kröfur um gatnaframkvæmdir. 
SG vildi láta bóka eftirfarandi:  „Ég tel óviðeigandi að fá Erlu sem formann, þar sem hún er 
tengd Fáki.“  Voru aðrir fundarmenn  ekki sammála þessu, enda þurfum við nýjan formann 
sem til er í að vinna að helstu hagsmunamálum okkar.   

2. Ársreikningur.  Lárus og Albert, skoðunarmenn gerðu ekki athugasemdir við ársreikninginn.  
En þar sem ekki var búið að fullklára reikningana þegar til stóð að sýna þá, að þá ætti 
aðalfundurinn að fá að kjósa um það hvort þeir verði samþykktir eða ekki, ósýndir.  HH mun 
kynna þetta á fundinum. 

3. Skýrsla stjórnar.  FK var búinn að fara í gegnum fundargerðir síðasta árs og taka saman drög 
að skýrslu stjórnar.  Þessum frumdrögum var varpað með skjávarpa á vegg Baðhússins og 
sameiginlega var farið í gegnum alla skýrsluna.  Hún löguð og bætt, þannig að allir væru 
sammála og hún birtingarhæf.  Fór fundurinn að mestu í þessa vinnu.   FK mun lesa skýrslu 
stjórnar á aðalfundinum. 

4. Fráfarandi formaður lagði fram reikninga vegna stofnunar heimasíðu og aksturs.  Voru þessir 
reikningar samþykktir. 
 
 
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 er aðalfundur félagsins, í Fákssalnum á morgun, þann 31. mars kl. 20. 

Næsti stjórnarfundur ekki ákveðinn, enda mun ný stjórn taka við. 

Fundarritari Finnur Kristinsson. 


