Stjórnarfundur 7.apríl 2019 kl 13:00 á Kaffi Emil
Mættir: Garðar Svansson, Helga Ingibjörg Reynisdóttir, Kristín Pétursdóttir,
Jófríður Friðgeirsdóttir, Hinrik Konráðsson og Ragnar Smári Guðmundsson.
Skipun í embætti: Embætti nýrrar stjórnar er skipuð þannig að Jófríður
Friðgeirsdóttir ritari, Hinrik Konráðsson gjaldkeri og Garðar Svansson
formaður.
Prófkúra: Einar Þór Jóhannsson lætur af störfum sem gjaldkeri og sem
prófkúruhafi af reikningum klúbbsins, við tekur Hinrik Konráðsson Kt
190177-5059.
Mótanefnd: Hinrik Konráðsson býður sig fram sem formaður mótanefndar ,
með honum er Helga Ingibjörg Reynisdóttir og Kristín Pétursdóttir. Finna
þarf 2-3 til viðbótar til að fullmanna nefndina til að deila verkum og
skipuleggja mót sumarsins.
Aðrar nefndir: Vallarnefnd skipar Hermann Geir Þórsson og Ragnar Smári
Guðmundsson. Mælst til að vallarnefnd fundi sem fyrst um skipulag vallar,
skiltamál, almenna umhirðu vallar ásamt fleiru. Kvennanefnd skipar Kristín
Pétursdóttir og Helga Ingibjörg Reynisdóttir skálanefnd.
Fjármál: Styrktarnefnd skipa Heimir Þór Ásgeirsson , Ragnar Smári
Guðmundsson og Ásgeir Ragnarsson.
Starfsmenn: Starfsmenn í skála verða áfram Steinunn og Þórey, og
vallarstarfsmenn verða Breki Þór Hermannsson sem starfaði einnig síðasta
sumar og Anton Ingi Kjartansson, þeim innan handar verða Garðar Svansson
og Sigurþór Jónsson.
Vinnudagur: Vallarnefnd skipurleggur vinnudag fljótlega og skipurleggur
hvað er þörf á að gera og gerir klárt fyrir hann. Skoða hvað þarf að kaupa
/bæta t.d vegna teiga, ruslatunnur, títunnur og fleira, helst fyrir 10. maí.
Aukafundur GSÍ: Finna þarf 3-4 fulltrúa á aukafund GSÍ þann 11. maí í Rvík.

Nýjar golfreglur: Hafa kynningu í Sögumiðstöðinni jafnvel tvo fundi. Garðar
kynnir nýju golfreglurnar og það yrði fljótlega í byrjun maí.
Önnur mál: Garðar sendir fyrirspurn á kvenfélagið Gleym mér ei og
Lionsklúbbinn og óskar eftir styrk frá þeim fyrir hjartastuðtæki til að hafa í
golfskálanum.
Hugmyndir ræddar um klæðnað og liti klúbbsins í fatnaði, litirnir blátt, hvítt
og rautt komu upp. Hermann Geir og Ragnar Smári fengnir í að skoða hvað
sé í boði og jafnvel fá eitthvað til að hafa í skála og félagsmenn geti mátað
og svo merkt t.d. hjá Krums.
Fundi slitið kl 14:30.
Jófríður Friðgeirsdóttir, ritari GVG

