
Aðalfundur Ljúfs 17.02.2022 
Ragnhildur Gísladóttir formaður setur fundinn. Halldór Guðmundsson er samþykktur sem 
fundarstjóri af fundargestum. 

Fundarstjóri spyr hvort einhver vilji gera athugasemdir við fundarboð, engin athugasemd. 
Fundurinn talinn löglegur af fundarstjóra miðað við mætta félagsmenn, bæði á staðnum og á 
netinu. Þórunn Bjarnadóttir ritari er ekki á staðnum vegna einangrunar, en mun rita fundinn í 
gegnum netfundinn. Einnig tekur Heiðrún Halldórsdóttir að sér ritun fundar á staðnum ef 
netsamband rofnar eða umræður heyrast ekki nógu vel í gegnum netfundinn. 

1. Ragnhildur Gísladóttir formaður fer yfir störf síðasta árs eða frá síðasta aðalfundi sem 
haldinn var í september 2021. Vel var mætt á síðasta aðalfund og þó að það hafi verið 
fundur fyrir árið 2020 þá var hann haldinn seint á árinu 2021 og innihéldu skýrslur nefnda og 
stjórnar upplýsingar fyrir árið 2021 fram að aðalfundi. Rennir yfir námskeið og starfsemi 
félagsins, öll námskeið voru vel sótt og félagsmenn hafa verið duglegir að skrá sig í það sem 
er í boði. Ný stjórn var kosin í september og hefur stjórnin fundað talsvert á netinu. 
 

2. Cora Jovanna Claas gjaldkeri fer yfir Ársreikning félagsins. Snævar Freyr Sigtryggsson og 
Steingrímur Viktorsson hafa undirritað ársreikninginn. Ársreikningurinn er samþykktur af 
fundarmönnum. 
 
Fundarstjóri gefur orð laust um ársreikning.  
Fyrirspurn um ógreidda styrki frá Hveragerðisbæ en þeir voru greiddir í janúar 2022 svo þeir 
mega ekki koma fram á ársreikningi fyrir árið 2021.  
Spurt hverjar framkvæmdir við reiðvegi hafi verið árið 2021. Vísað í skýrslu reiðveganefndar 
en sett hafi verið yfirlag á reiðveg frá Öxnalæk að Kjarri og frá Reykjum að Gufudal. Talað 
um að skýrslur 2020 og 2021 hafi verið kynntar saman á síðasta aðalfundi af reiðveganefnd 
sem lét af störfum í september. Jón Guðlaugsson Nielsen vill að fram komi að hann hafi 
verið ósáttur við þá reiðveganefnd, erfitt hefði verið að vera í samskiptum við hana. 
Spurt um mótakostnað 2021. Kostnaður var í bikurum, veitingum og auglýsingadúk. 
Einungis var haldið eitt mót, firmakeppnin. 
 

3. Skýrslur starfandi nefnda innan félagsins. 
 
 Erla Björk Tryggvadóttir fór yfir skýrslu beitar- og mannvirkjanefndar. Tekið var til í 

hesthúsahverfi og gömlum girðingum hent.  
 
 Skemmtinefnd stóð fyrir reiðnámskeiði á Sunnuhvoli og reiðtúr að Hjarðarbóli. Annars var 

starfið fábrotið vegna Covid. Ný skemmtinefnd kosin í september er stórhuga fyrir komandi 
starfsár. 

 
 Mótanefnd. Jón Guðlaugsson Nielsen segir frá firmakeppni og 60 ára afmælismóti Ljúfs sem 

var eina mót ársins. 22 keppendur tóku þátt og var mótið mjög vel heppnað og allir glaðir og 
ánægðir. Jón safnaði styrkjum frá ýmsum fyrirtækjum fyrir verðlaunum. Von um gott 
keppnissumar. 

 



 Reiðveganefnd skilaði inn skýrslu fyrir 2021 á aðalfundi í september 2021 þar sem 
nefndarmenn tilkynntu allir brottför úr nefndinni. Sú skýrsla lesin upp. Ný nefnd tók við og 
vinna að skipulagi fyrir nýja reiðvegi. Áformað er að tengja nýja reiðveginn sem liggur frá 
göngum undir Kamba að Þorlákshafnarvegi og tengja hann aftur við Eldhesta. Einnig er 
verið að vinna í tengingum í undirgöng á nýjum þjóðvegi ásamt tengingu við nýja Ölfusárbrú. 
Enn ertu til reiðvegaskilti og reiðveganefnd óskar eftir ábendingum frá félagsmönnum um 
hvar væri gott að setja skilti.  

 
 Æskulýðsnefnd. Lovísa Bragadóttir les upp skýrslu æskulýðsnefndar fyrir árið 2021. Stefnt 

er að pollanámskeiði í mars og öðru fyrir eldri krakka í apríl hjá Þórdísi Erlu. Buff voru 
pöntuð, þau eru á leið til landsins. 

 
4. Lagabreytingar eru engar á þessum aðalfundi. 
 
5. Kosningar aðalstjórnar, varastjórnar og endurskoðenda skv. 6. gr.  

Kjósa þarf meðstjórnanda, gjaldkera og varaformann. 
Meðstjórnandi: Snævar Freyr Sigtryggsson býður sig fram áfram. 
Gjaldkeri: Cora Jovanna Claas býður sig fram áfram. 
Varaformaður: Erla Björk Tryggvadóttir býður sig fram áfram. 
Enginn annar bauð sig fram svo þau eru sjálfkjörin til tveggja ára. 
 
Kosning endurskoðenda. Steingrímur Viktorsson heldur áfram. Claudia Schenk tekur við að 
Snævari Frey Sigtryggssyni. 
 

6. Kosning nefnda skv. 14. gr., kosning fulltrúa á ársþing L.H. skv. 15. gr. og kosning fulltrúa á 
aðalfund Rangárbakka s/f skv. 16. gr. 

 
 Beitar- og mannvirkanefnd: Jóhann Ævarsson verður áfram formaður. Aðrir meðlimir eru 

Erla Björk Tryggvadóttir, Jóhann Pétur Jensen, Jón Guðlaugsson Nielsen, Sabine Bernholt, 
Þráinn Ævarsson og Ægir Guðmundsson. 

 
 Ferða, skemmti- og fræðslunefnd fullorðinna: Astrid Jóhanna Kristinsdóttir, Erla Björk 

Tryggvadóttir, Nicolas Gadanyi, Ragnhildur Gísladóttir og Snævar Freyr Sigtryggsson. 
 
 Mótanefnd: Jón Guðlaugsson Nielsen og Erla Björk Tryggvadóttir. 
 
 Reiðveganefnd: Arnar Bjarki Árnason, Claudia Schenk, Cora Jovanna Claas, Geert 

Cornelis. 
 
 Æskulýðsnefnd: Lovísa Bragadóttir, Mikkalína Mekkín Gísladóttir, Margrét Pollý Hansen.  
 
 Fulltrúi félagsins á ársþing L.H. verður Cora Jovanna Claas ásamt Ragnhildi Gísladóttur 

formanni Ljúfs. 
 
 Fulltrúi félagsins á aðalfund Rangárbakka s/f verður Helga Ragna Pálsdóttir ásamt Ragnhildi 

Gísladóttur formanni Ljúfs. 
 



7. Engar breytingar verða gerðar á félagsgjöldum að þessu sinni því þeim var breytt á síðasta 
aðalfundi í september 2021. 

 
8. Önnur mál er félagið varða. 
  
 Heiðrún Halldórsdóttir kynnir vinnu við kostnaðaráætlun og vinnu við reiðhallargerð í 

hesthúsahverfi Ljúfs. Sett var saman óformleg reiðhallarnefnd sem hefur sett saman fyrstu 
drög um kostnaðar-, framkvæmdar- og rekstraráætlun reiðhallar miðað við þau tilboð sem 
hafa verið sótt til nokkurra fyrirtækja.  
Rætt var um að stofnun reiðhallarnefndar verið gerð lögleg sem var samþykkt. Jón 
Guðlaugsson Nielsen gengur inn í nefndina. 

 
 Reiðhallarnefnd: Astrid Jóhanna Kristinsdóttir, Heiðrún Halldórsdóttir, Jón Guðlaugsson 

Nielsen, Kristín Hanna Bergsdóttir, Lovísa Bragadóttir, Snævar Freyr Sigtryggsson, Þórunn 
Bjarnadóttir.  

 
 Snævar Freyr Sigtryggsson greinir frá að Hveragerðisbær hefur lofað félaginu styrk að 

upphæð 9.000.000 kr. til raflýsingar í hesthúsahverfinu og reiðhring. Klappað fyrir þessu 
verkefni. 

 
 Formaður er að vinna að því að virkja lénið www.ljufur.is. Hún hefur tekið afrit af öllum 

upplýsingum á gömlu heimasíðunni svo ekkert mun glatast þaðan. Vonandi kemst nýja 
síðan upp mjög fljótlega. 

 
 Formaður hefur verið dugleg að ýta á snjómokstur í hverfinu, mikil ánægja er meðal 

félagsmanna á því. 
 
 Engin önnur mál rædd og fundarstjóri slítur fundi. 
 
 Fundarritari: Þórunn Bjarnadóttir 
 
  

http://www.ljufur.is/

