
Hestamannafélagið Sprettur 

Fundargerð stjórnar 27.2.2013. Fundur nr.2; haldinn í gamla 

félagsheimili Andvara 

Mættir voru: Sveinbjörn  Sveinbjörnsson formaður, Guðmundur 

Hagalínsson gjaldkeri, Þorvaldur Sigurðsson varaformaður, Hermann 

Vilmundarson meðstjórnandi, Brynja Viðarsdóttir meðstjórnandi, 

Hannes Hjartason meðstjórnandi og Ingibjörg G. Geirsdóttir Ritari 

boðaðði forföll. 

1. Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt með 

eftirafarandi breytingum: 1 liður viðbót samþykkt að fá 

tillögu frá GSP í gerð Lógós fyrir félagið. Lokaliður. Breytist úr 

„Andvara“ á svæðinu. 

Í farmhaldi af þessu gerði HH athugasemd við að einugis sé  leitað til 

eins aðila við gerð merkis fyrir félagið   

2. Farið yfir nefndarskipan.Búið  að skipa í flestar nefndir 

formenn allra nefnda og setja nefndar skipan inná heimasíðu í 

framhaldinu.Búið að semja við Bertu Guðrúnu Kvaran, um að 

búa til heimasíðu. 

3. Rætt um Kjóavelli ehf unnið er að því að félagið verði lagt 

inní hestamannafélagið Sprett 

4. Staða framkvæmda: Tengibrunnur á mótssvæði 

kominn.Loftorka er nokkurn vegin á áætlun. SS gerði grein fyrir 

að JÁ verk er að undirbúa kröfu á félagið vegna þess að púðinn 

er ekki klár. Sveinn Ívarsson er ekki búinn að skila öllum 

teikningum en von er til þess að þær komi fyrir helgi. 

Lýsing á velli búið er að ráða Jóhann Baldursson til að stjórna 

framkvæmdum í því. 

 



5. Guðjón Gunnarsson  tölvunenfd  mætti á fundinn og gerði 

grein fyrir stöðu mála hjá tölvunenfnd. Lögð fram greinargerð 

tölvunefndar og hún samþykkt.  

Dagskrá vetrarinns ÞS tilbúinn að stilla upp dagskrá þarf að 

hvetja formenn nefnda til að skila inn dagsetningum á  sínum 

viðburðum. 

6. Stefnt  er að því að endurvekja dymbilvikusýningu í ár HV 

og HH taka að sér að starta verkefninu. 

BV spurði um plastgáma rætt um að fá gáma. Greint frá því að 

gámur sé á leiðinni en hann þarf að vera læstur og vaktaður. BV 

spurði um treyjur merkar félaginu ákv að bíða með það þar til 

lógóið er tilbúið. 

7. Skítagámar  og umferð í hverfinu, VS og SS taka málið upp 

á næsta framkvæmdanefdarfundi 

8. HV gerði grein fyrir opnu húsi í hestahverfum á 

höfuðborgarsvæðinu  5.apríl. 

9. GH tilkynnti að félagsgjöldin verða send út væntanlega í 

vikulokin. 

10. Á næsta stjórnarfundi sem verður miðvikudaginn 6. mars 

kl: 16.30 formenn nefnda verða kallaðir á næsta fund.  

Eftirfarandi formenn verða boðaðir 

Mótanefnd16:45  Ásgerður  GH 

Umhverfisnefnd  17:00 Óskar Páll  BV 

Æskulýðsnefnd 16:30 Sigríður   SS  

Firmanefnd 17:15 Linda   HH 

Vallarnefnd 17:30 Magnús  HV 

  

 

  

 



Fundi  slitið.  

Hermann Vilmundarson ritaði fundargerð  

 

 


