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Halldór Guðmundsson samþykktur sem fundarstjóri af fundargestum. Fundarstjóri spyr
hvort einhver geri athugasemdir við fundarboð, engin athugasemd. Fundurinn talinn
löglegur af fundarstjóra. Fundurinn settur. Arnar Bjarki Árnason tekur að sér ritara störf
á þessum aðalfundi þar sem kjörinn ritari, Jónína Baldursdóttir, gat ekki setið fundinn.

1. Erla Björk Tryggvadóttir, formaður fer yfir vinnu síðasta árs. Engin skýrsla stjórnar
lögð fram. Sviptingar í Formannsembættinu þar sem Jón sagði af sér. Erla tók þá
við sem Formaður. Erla sat landsfund. Ætlar ekki að bjóða sig fram aftur. Hvetur
nýja félagsmenn til að bjóða sig fram í Formanninn. Hvetur til samstöðu og að
fólk tali saman milli nefnda. Nefnir möguleikann á að skoða byggingu á
yfirbyggðu hringgerði eða reiðhöll sem hefur verið til skoðunar hjá félaginu.
Nefnir einnig að lýsingu sé ábótavant í dalnum og að það myndi hafa jákvæð
áhrif á nýliðun ef bætt yrði úr því. Nefnir einnig möguleikann á sölu á 20 ha landi
sem er í eigu Ljúfs en er lítið nýtt. Ánægð með samstarfið og þakkar fyrir sig.

Félagsmenn hvattir til að óska eftir að starfa í þeim nefndum sem það hefur
áhuga á frekar en að fólk sé skipað í nefndir.

2. Gjaldkeri fer yfir Ársreikning félagsins. Ólöf Haraldsdóttir og Guðmundur
Ingvarsson hafa undirritað ársreikninginn. Fundarmenn samþykkja einróma
reikning félagsins fyrir síðasta ár.

Fundarstjóri gefur fundarmönnum orðið. Steingrímur Viktorsson spyr hvenær
leigan á landinu við landbúnaðar háskólann hjá Reykjakoti rennur út. ~116.000 á
ári í leigu (Reykjaengjar). Verið að vinna í friðlýsingu á svæðinu. Hefur staðið til
að vinna í þessu máli en vegna lítillar virkni í félaginu var þetta látið kjurt liggja
samkv. gjaldkera.

Fundarstjóri tekur undir að um flókið ferli sé að ræða og einnig að skrá þurfi
rétta eigendur í samræmi við breyttar reglur hjá skattstjóra sem verður verkefni
nýrrar stjórnar.

Prókúru hafi þarf að vera stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri félagsins eða aðili
sem hefur umboð frá stjórn félagsins. Það þarf að breyta prókúruhafa eftir að ný
stjórn er kjörin.

Eftirfarandi félagsgjöld voru einróma samþykkt á fundinum. Gjald fyrir fullorðna
hækkað í 7000 krónur. 0-9 ára greiða engin félagsgjöld. 10-17 ára greiða 3000
krónur, 70 ára og eldri þurfa ekki að greiða félagsgjöld.

3. Skýrslur nefnda sem starfa innan félagsins.

Margrét Polly Hansen fór yfir skýrslu æskulýðsnefndar fyrir síðasta ár.



Jóhann Ævarsson, fer yfir skýrslu beitar og mannvirkjanefndar.

Jón er í forsvari fyrir mótanefnd en hann gat ekki mætt. Haldin var Firmakeppni
og var mjög vel að því móti staðið og sá Jón um það að lang mestu leyti bæði
hvað varðar skipulagningu og söfnun styrkja.

Hafþór fór yfir skýrslu reiðveganefndar fyrir árin 2020 og 2021. Kjarr gaf efni og
vinnu í reiðvegakerfið í nágrenni við Kjarr og eru þeim færðar þakkir fyrir.
Fossverk gaf vinnslu á efninu og þeim einnig þakkað fyrir. Grænhóll lagði efni í
reiðvegi í grend við sitt land og eru þeim einnig færðar þakkir fyrir.

Erla Björk Tryggvadóttir fer yfir það sem skemmtinefndin stóð fyrir. Námskeið var
haldið á Sunnuhvoli með Arnari Bjarka Sigurðarsyni. Námskeiðinu var sýndur
mikill áhugi og væri skemmtilegt að gera meira af þessu, annars verið erfitt að
halda mannamót árin 2020 og 2021 vegna Covid. Rætt um möguleikann á að
leita til Hróðmars varðandi að halda þar námskeið, t.d. járninganámskeið og
nuddnámskeið.

4. Lagabreytingar.

Eftirfarandi Breyting á 6. Gr. Samþykkt samhljóða. Gjaldkera gert kleift að leita til
fagaðila ef illa gengur að fá skoðunarmenn til starfa til að fara yfir reikninga
félagsins. Eftirfarandi viðbót bætt við síðustu setningu 6. greinar „ef þeir finnast
ekki má leita til fagaðila“ og verður því: „Á aðalfundi skal kjósa til tveggja ára í
senn tvo skoðunarmenn til þess að yfirfara reikninga félagsins, ef þeir finnast
ekki má leita til fagaðila.“

Eftirfarandi breyting á 9 gr. einnig samþykkt samhljóða. SMS sendingar til að
boða til aðalfundar verði aflagðar og í staðinn einnig auglýst á fésbókarsíðu
félagsins. 9. grein verður því eftir breytingu: „Aðalfundur hefur æðsta vald í
málefnum félagsins. Aðalfund skal halda fyrir 15. febrúar ár hvert. Boða skal til
aðalfundar í héraðsblaði, á heimasíðu og fésbókarsíðu félagsins með a.m.k. viku
fyrirvara.“

5. Kosning aðalstjórnar, varastjórnar og endurskoðenda skv. 6. gr.

Kjósa þarf tvo menn í varastjórn, Ritara og Formann. Tveir frambjóðendur í
formanninn, Jón Guðlaugsson og Ragnhildur Gísladóttir. Ragnhildur kynnir sig,
hefur setið í stjórn hundaræktarfélagsins og í stjórnun deilda innan félagsins sem
formaður. Jón er fjarverandi, hann hefur áður gegnt formennsku fyrir félagið en
sagði af sér sem formaður á síðasta kjörtímabili.

Kosning fór fram með kjörseðlum og voru niðurstöður eftirfarandi:

Jón fékk 2 atkvæði og Ragnhildur 19. Einn seðill var auður. Ragnhildur er því
næsti formaður félagsins.



Kosning um ritara: Þórunn Bjarnadóttir býður sig fram í ritarann og kynnir sig
stuttlega. Ekkert mótframboð. Sjálfkjörin til næstu tveggja ára.

Erla á eftir að klára sitt kjörtímabil sem varaformaður og situr því áfram.

Arnar Bjarki Árnason og Nicolas Gadanyi buðu sig fram í varastjórn, engin önnur
framboð og því sjálfkjörnir í varastjórn félagsins til tveggja ára.

Tveir endurskoðendur. Steingrímur Viktorsson og Snævar Freyr Sigtryggsson
bjóða sig fram og eru sjálfkjörnir til næstu tveggja ára.

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 mannvirkjanefnd: Jóhann Ævarsson verður áfram formaður
nefndarinnar, Jón Guðlaugsson, Ægir Guðmundsson, Sabine Bernholt og Erla
Björk Tryggvadóttir munu einnig halda áfram í nefndinni.

Ferða og skemmtinefnd: Ragnhildur Gísladóttir, Erla Björk Tryggvadóttir, Astrid
Jóhanna Kristjánsdóttir, Nicolas Gadanyi, Jóhann Pétur Jensson og Snævar Freyr
Sigtryggsson verða í nefndinni.

Mótanefnd: Jón Guðlaugsson, finna þarf fleiri í þessa nefnd, verkefni fyrir
nýkjörna stjórn í samráði við Jón.

Reiðveganefnd: Sólmundur Sigurðsson, Höskuldur Halldórsson og Hafþór
Þorvaldsson gefa ekki kost á sér aftur. Þeim er þakkað fyrir afskaplega vel unnin
störf á síðustu árum. Arnar Bjarki Árnason, Geert Cornelis, Claudia Schenk og
Cora Jovanna Claas koma í þeirra stað í nefndina.

Æskulýðs og fræðslunefnd: Margrét Polly Hansen Formaður, Lovísa Bragadóttir,
Telma Rún Runólfsdóttir og Birgitta Ýr Sævarsdóttir.

7. Önnur mál er félagið varða. 

Fráfarandi reiðveganefnd þakkað fyrir vel unnin störf.

Jóhann Ævarsson gaf félaginu traktor sem mun nýtast vel fyrir áburðardreifingu á
beitarstykkjum félagsins. Er Jóhanni þakkað fyrir þessa rausnarlegu gjöf til
félagsins.

35 nýir félagsmenn skráðir á árinu 2020. Fjöldi félagsmanna er 157.

Helga Ragna Pálsdóttir fær orðið. Ljúfur er einn eigenda að Félaginu
Rangárbakka s/f og hefur Helga unnið fyrir það félag að undirbúningi landsmóts
sem átti að halda 2020 á Gaddstaðaflötum. Undirbúningi var nánast lokið þegar
ákveðið var að aflýsa mótinu vegna Covid. Verið er að koma þessu af stað aftur.
Rangárbakkar munu halda landsmót árið 2022 á Gaddstaðaflötum. Ekki er búið
að skipuleggja allt til þaula. Það kemur til greina að leita þurfi til Ljúfs félaga og



annarra félaga sem koma að félaginu Rangárbakka vegna sjálfboðavinnu fyrir
mótið og jafnvel á mótinu sjálfu.

Heiðrún Halldórsdóttir og Kristín Hanna Bergsdóttir fá orðið og lýsa yfir miklum
áhuga á að inni aðstaða verði byggð í dalnum. Þær tóku sér það bessaleyfi að
ræða málið við bæjastjóra Hveragerðisbæjar, Aldísi, og spurðu hvort vilji væri til
að koma að uppbyggingu á reiðhöll. Hún svaraði því til að það væri vilji til að
koma að því ef tekið væri til á svæðinu og hús máluð en það virtist þó vera
einhver sveigjanleiki gagnvart þessum skilyrðum. Aðrir fundarmenn nefndu að
lýsingu sé mjög ábótavant og sumir hafa meiri áhuga á að ríða út úti frekar en
inni og mun minna mál sé að bæta lýsingu á svæðinu. Einnig nefnt að
rekstrarkostnaður og viðhaldskostnaður geti verið þungur baggi fyrir lítil félög.
Einnig talað um að þetta hafi verið skoðað og sé til skoðunar og að Jón,
fyrrverandi formaður, hafi unnið töluvert í þessu. Það er einnig erfitt fyrir félag
með þetta fáa félagsmenn, sem eru bæði í Hveragerði og dreifðir um Ölfusið, að
finna til nægilega marga sjálfboðaliða til að hjálpa til við að reisa reiðhöllina. Lagt
til að stjórnin taki að sér að stofna reiðhallar nefnd sem myndi skoða og setja á
blað kostina í stöðunni sem væri hægt að fara yfir á næsta aðalfundi.

Engin önnur mál rædd og fundi slitið.

Fundarritari: Arnar Bjarki Árnason


