
 
 

 

Stjórnarfundur 24.maí 2021 kl 20 í Golfskálanum 
 
Fundur settur: Mættir eru Garðar, Valtýr, Jófríður, Anna María og Helga 
Ingibjörg. 

 
Fjármál, staðan: Staðan er ágæt, 2.500,000 hafa skilað sér inn af félagsgjöldum 
en 500 þúsund eru enn ógreidd. Skilti á pallinn kosta, stórt 120.000 og lítil 
80.000 og skiltagerðakostnað ber eigandinn. 
 
Þing HSH: Verður í skála Vestarrs fimmtudaginn 27. maí kl. 18 HSH kaupir 
veitingar og fá Steinunni til að vinna í skála. 
 
Nefndir, staðan: Kvennanefnd er í góðum gír, mótanefnd hefur verið með einn 
fund, en engin kominn sem vill leiða nefndina. 
Unglinga- og nýliðunarnefnd vantar að manna. 
 

Kennsla: Guðmundur golfkennari í Borgarnesi getur ekki komið í sumar vegna 

anna. Kanna þarf hvort ekki sé hægt að finna golfkennara sem gæti komið.  
 

Vökvunarkerfi: Garðar búinn að kanna hvað dæla kostar og er hún ný á um 

500.000 þúsund fyrir utan vsk en þetta er grunnstart á fjárfestingu á 
vökvunarkerfi fyrir völlinn, hentugast væri að setja hana hjá lindinni við 3. 
braut þar sem aðgengi á allar brautir er svipað  
Garðar fær leyfi fyrir að kanna kostnað og semja/finna styrktaraðila. 
 
Önnur mál:  

• Víkingur Ólafsvík hringdi og þeim vantar vinnu fyrir leikmenn, það myndi 
vera í gegnum atvinnutryggingasjóð. 

• Halda þarf annan vinnudag ýmislegt sem vantar að gera t.d. taka steina á 
brautum, laga glompur og fylla upp í þær sem ekki eiga að vera, spreyja á 
steina /blámerkja, færa bekki og ákveða framtíðar staðsetningu á þeim, 
loftdæla starta henni, setja upp flögg. 

• Hrafnhildur í Krums er byrjuð að hanna skilti fyrir okkur sem Ragnar og 
Ásgeir ehf ætla að gefa klúbbnum, þetta eru 17 skilti til að setja á alla 
teiga bæði gula og rauða nema á 4. braut þar væri nóg að hafa eitt fyrir 
báða teiga 



 
 

• Skráning í sveitakeppnina þarf að berast til GSÍ fyrir 1. júní bæði í karla og 
kvenna flokki, kanna þarf áhuga hjá kylfingum klúbbsins fyrir þessu. 

 
Fundi slitið 21:20 
 


