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Guðmundur Oddsson, Jón Snorri Snorrason, Jörundur 
Jörundsson, Bergþóra Sigmundsdóttir, Símon 
Kristjánsson, Ari Bermann Einarsson, Áslaug 
Sigurðardóttir, Gunnar Jónsson og Jónína Pálsdóttir. 

Ragnar Þór Ragnarsson var fjarverandi 

Fundarritari: Ólafur E. Ólafsson 

 
1. Fundarstjóri og fundarritari kosnir. 

• Formaður steig í pontu, setti fundinn formlega og bauð félagsmenn velkomna. Að því 
búnu stakk hann upp á sjálfum sér sem fundarstjóra. Var það samþykkt samhljóða. 
Fundarritari aðalfundar var síðan skipaður Ólafur E. Ólafsson. Fundarstjóri kannaði 
því næst lögmæti fundarins og úrskurðaði að löglega hefði verið til hans boðað. 

 
2. Fundargerð síðasta aðalfundar lesin 

• Fundarstjóri lagði til að þessum lið yrði sleppt, sem var samþykkt einróma. 
 

3. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári. 
• Guðmundur Oddsson formaður byrjaði á því að þakka þeim sem mættir voru á 

aðalfundinn, en tæplega 60 félagar sátu aðalfundinn að þessu sinni. Því næst fór 
formaður yfir skýrslu stjórnar og bar þar hæst: 
o  Haldnir voru 16. bókaðir stjórnarfundir á starfsárinu. 
o  Formaður fór í gegn um framkvæmdastjóramál klúbbsins, en á nýliðnu 

starfsári gegndu þrír aðilar starfi framkvæmdastjóra og hafði það sín áhrif á 
starf klúbbsins á liðnu ári. Hann þakkaði Jóhanni Gunnari Stefánssyni og 
Margeiri Vilhjálmssyni þeirra störf og bauð Ólaf E. Ólafsson velkominn til 
starfa.  

o Formaður fór síðan yfir stöðu mála hvað varðar landamál klúbbsins. Gífurleg 
vinna hefur átt sér stað í að tryggja klúbbnum framtíðarland undir 
æfingasvæði og klúbbhús og hefur verið unnið markvisst að lausn þeirra mála 
í samvinnu við sveitarfélögin Garðabæ og Kópavog. Formaður sýndi mynd af 
því svæði sem að helst hefur verið horft til, en það er sunnan og austan við 
núverandi klúbbhús. Samtals stærð þess lands er 5,25 hektarar og er í eigu 
Ríkisspítalanna. Staða mála er frekar jákvæð og hefur fjármálaráðherra lýst 
því yfir að mál klúbbsins verði leyst farsællega.  Einnig hefur mikið verið 
fundað með bæjarstjóra Garðabæjar, Gunnari Einarssyni og hefur hann sagt 
að málefni GKG verði leyst með stæl. 
Staðan núna er sú að Garðabær hefur málið til úrlausnar og lýsti formaður 
því yfir að hann væri bjartsýnn á að lausn fengist bráðlega. 

o Formaður kynnti einnig hugmyndir að flutningi á áhaldahúsi klúbbsins en þær 
hugmyndir eru háðar framtíðarlausn í landamálinu. 

o Aðalsteinn Aðalsteinsson spurði um aðkomu bæjarfélaganna að fjármögnun á 
uppbyggingunni þegar að landamálið væri leyst.  Formaður sagði að bæði 
bæjarfélögin hafi lýst því yfir að þau muni koma myndarlega að málinu. 

o Formaður fór yfir greiðslu lóðarleigu GKG að upphæð krónur 3.150.000,- og 
taldi að GKG væri eina íþróttafélag landsins sem greiddi lóðarleigu til 
ríkisins. 

o Formaður lýsti síðan stöðu mála hvað varðar samning við Kópavogsbæ vegna 
Leirdals.  Samningurinn er tilbúinn og liggur fyrir til undirritunar.  Í samningnum 
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kemur meðal annars fram að Kópavogsbær mun sjá um malbikun göngustíga, 
viðhald á tjörnum og gróðurreytum, ásamt því að girða af svæðið eftir 
þörfum.   

o Formaður minntist á að rekstur klúbbsins væri erfiður og í því sambandi yrðu 
samningar við vinavelli klúbbsins eitthvað endurskoðaðir. Vinavellir eru stór 
kostnaðarliður og hugsanlega mætti skoða að félgsmenn í GKG greiddu 
málamyndagjald við leik á vinavöllum en klúbburinn niðurgreiddi mismuninn.  

o Formaður lýsti því yfir að golfvellir séu mest og best notaða útivistarsvæði 
bæjarfélaga. 

o Formaður vísaði síðan til ýtarlegrar Ársskýrslu klúbbsins en þar koma fram 
skýrslur stórnar og nefnda. 

• Því næst þakkaði formaður meðstjórnendum, öllum nefndarformönnum og 
nefndarmönnum fyrir samstarfið á liðnu ári. Hann þakkaði sérstaklega öllu starfsfólki, 
framkvæmdastjórum, vallarstjóra og kennurum fyrir ánægjulegt samstarf á árinu.  

 
 
4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykkis 

• Jörundur Jörundsson gjaldkeri klúbbsins fór yfir reikninga klúbbsins fyrir starfsárið 
2006 – 2007 og útskýrði þá. Hann gat þess að helsti tekjuliður í fjárhagsáætlun 
ársins hefði ekki gengið allveg eftir, bæði vegna samsetningar á nýjum félögum og 
eins vegna minni boltaleigu.  Launakostnaður jókst til muna á árinu. Helstu ástæður 
þess er breyting á bókaldsfærslum, en nú eru allir starfsmenn klúbbsins á launaskrá í 
stað verktakareikninga áður. Einnig jókst launakostnaður vegna Leidals og þá voru 
engin laun eignfærð vegna framkvæmda á árinu. Langtímaskuldir klúbbsins hafa 
minkað til muna þar sem bæjarfélögin hafa yfirtekið þau að stærstum hluta.  
Skammtímaskuldir klúbbsins eru miklar og er  verkefni nýrrar stjórnar að ná tökum á 
þeim. Tap á reikningsárinu var kr. 3.294.996,- og er stærsta skýring á því nýr 
gjaldaliður lóðarleiga sem var á árinu 3.150.000,- 

 
• Fundarstjóri bar ársreikninga félagsins upp til umræðna og gaf orðið laust.  Engir 

kváðu sér hljóðs. 
 

• Reikningarnir voru því næst bornir upp til atkvæða og þeir samþykktir með öllum 
greiddum atkvæðum.  

 
 

o Gunnar Jónsson bað um orðið varðandi spurningu Aðalsteins Aðalsteinssonar 
um fjármögnun á fyrirhuguðum framkvæmdum. Hann sagði frá viðræðum við 
SJÓVÁ um  fyrirhugað samstarf við fjármögnun og skýrði hvernig það gæti 
auðveldað fjármögnunarsamninga við sveitarfélögin.  Hann kynnti einnig 
hugmynd um skatt í formi eingreiðslu sem notuð yrði til 
byggingaframkvæmda. 

o Örn Eyjólfson spurði hvort ekki væri viturlegra að nota einskatt til greiðslu 
skammtímalána, þar yrði meira gagn af peningunum. 

o Gunnar Jónsson benti að að einskattur sem þessi væri ekki ákveðinn og ef til 
kæmi yrði tillaga þess efnis borin undir aðalfund. 

o Bergþóra Sigmundsdóttir benti á að fjárframlög eins og einskattur væri 
ekkert einsdæmi og hefði Störnuheimilið meðal annars verið byggt fyrir slík 
framlög. 

o Árni Zophaniasson ræddi slæma umhirðu valla og umhverfis GKG og að 
framtíðar frjárfestingar eins og rætt væri um ættu kannski að bíða á meðan 
klúbburinn einbeitti sér að umhirðu og frágangi svæðisins sem til staðar er í 
dag. 

o Markús Stefánsson benti á að vellirnir hefðu batnað mikið á undanförnum 
árum. 

o Gunnar Jónsson benti á að klúbburinn væri að tapa umtalsverðum peningum á 
meðan skálinn og æfingaðastaðn væri ekki betri en raun ber vitni. 
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• Bergþóra Sigmundsdóttir afhenti Gústaf Gústafssyni frá Krabbameinsfélagi Íslands 
350.000,- sem var hagnaður af sólstöðumóti kvenna  -Bleiki Bikarinn- sem haldið var 
á Vífilstaðavelli 22. júní s.l. 

• Næst var fulltrúum Sjóvá þeim Heimi Karlssyni og Ingvari Hjálmarssyni gefið orðið en 
þeir kynntu nýjan tryggingamöguleika GOLFTRYGGINGU sem Sjóvá býður upp á.  
Trygging þessi er ný af nálinni og er sérsniðin að þörfum golfara. Trygging þessi 
gildir bæði á Íslandi og erlendis og tekur á öllum þáttum sem snúa að almennum 
golfleik. Meðlimum GKG er boðin þessi trygging á kr. 7.200,- í stað 9.900,-. 

 
5. Árgjöld og afgreiðsla fjárhagsáætlunar næsta árs. 

Jörundur Jörundsson gjaldkeri lagði fram tillögu stjórnar að fjárhagsáætlun fyrir komandi ár. 
Fjárhagsáætlunin var því næst kynnt. 

 

Að lokum bar hann fram tillögu stjórnar um breytingu á félagsgjöldum sem eru grundvöllur 
fjárhagsáætlunar sem hér segir.  

Fullborgandi félagar  69.000,-  Inntökugjald 50% af árgjaldi 

Makagjald  63.000,- Inntökugjald 50% af árgjaldi 

Öldungar  45.000,-  Inntökugjald 50% af árgjaldi 

Öldungar maki  40.000,-  Inntökugjald 50% af árgjaldi 

16-19 ára  41.500,-  Inntökugjald 0,- 

14-15 ára  34.500,-  Inntökugjald 0,- 

11-13 ára  27.600,-  Inntökugjald 0,- 

10 ára og yngri  13.800  Inntökugjald 0,- 

 

Flokkurinn 10 ára og yngri er nýr flokkur 

 

Fundarstjóri bar því næst fjárhagsáætlunina upp til umræðu. 

 
o Benedikt spurði hvar GKG stæði í samanburði við aðra klúbba. 
o Guðmundur Oddsson svaraði því til að allir golfklúbbar á 

höfuðborgarsvæðinu væru með aðalfundi um þetta leiti og því ekki ljóst hvar 
við stæðum. 

o Örn Eyjólfsson benti á að stéttarfélög niðurgreiddu árgjöld till íþróttafélaga 
fyrir sína félagsmenn. Eitthvað væri þetta mismunandi eftir félögum og þyrftu 
félagsmenn sjálfir að sækja um þetta til sinna stéttarfélaga. 

o Aðalsteinn Aðalsteinsson spuri hvernig innheimtu félagsgjalda yrði háttað á 
komandi ári.  

o Jörundur Jörundsson sagði að það yrði með sama sniði og í fyrra, en gerður 
hefði verið nýr samnigur við Borgun með þeirri breytingu að hægt væri að 
nota bæði VISA og EURO.  Eins yrði sú breyting að þeir sem vilja greiða með 
greiðsluseðlum geti skipt greiðslunni í 3 afborganir, enda regla klúbbsins að 
félagsgjöld séu greidd fyrir lok aprílmánaðar. 

o Jón Hörðdal Jónasson spurði hvort skoðað hefði verið hverjar tekjur klúbbsins 
hefðu orðið ef flöt vísitöluhækkun hefði verið notuð.   

o Gunnar Jónsson benti á að það myndi skila ýfið lægri tekjum.  
o Jón Hörðdal Jónasson benti á að einnig mætti skoða kostnaðarminnkun í stað 

þess að afnema afsláttarkjör, klúbburinn ætti að halda fast í fjölskyldustefnu.  
• Tillaga stjórnar um félagsgjöld fyrir næsta starfsár var síðan borin undir atkvæði og 

var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum utan einu. 
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6. Lagabreytingar 
• Engar lagabreytingar lágu fyrir. 
 

7. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn 
•  Kjörnefnd bar upp tillögu sína að formanni til næsta árs. Kjörnefnd kom með tillögu 

um Guðmund Oddsson sem formann. Fundarstjóri bar upp tillöguna auk þess sem 
hann spurðist fyrir um önnur framboð sem reyndust ekki vera. Var Guðmundur þar 
með sjálfkjörinn formaður til næsta aðalfundar. 

•  Því næst bar kjörnefnd fram tillögu sína að stjórnarmönnum til 2 ára. Þeir voru 
Gunnar Jónsson, Jón Snorri Snorrason og Hjörleifur Hringsson. Fundarstjóri óskaði 
eftir öðrum framboðum úr sal sem reyndust ekki vera. Því næst var gengið til 
atkvæða um tillögu kjörnefndar og var hún samþykkt samhljóða. 

• Kjörnefnd tilnefndi Áslaugu Sigurðardóttur, Jónínu Pálsdóttur og Gunnar Pál Þórisson 
til að sitja sem varamenn í stjórn til eins árs. Var tillagan samþykkt samhljóða. 

 
8. Kosning tveggja endurskoðenda. 

• Félagskjörnir skoðunarmenn reikninga til næsta fundar voru kosnir þeir Ólafur Nilsson 
og Steinar J. Lúðvíksson með lófaklappi. 

 
9. Önnur mál. 

•  Nýkjörinn formaður Guðmundur Oddsson kvaddi sér hljóðs á ný og þakkaði 
fundarmönnum stuðninginn og traustið jafnframt því sem hann bauð nýja stjórnarmenn 
velkomna til starfa og þakkaði fráfarandi stjórnarmönnum góð störf. 

• Fundarstjóri gaf orðið því næst laust undir liðnum önnur mál. 
 

o Erla Leifsdóttir spurði hvernig liði lagfæringum á kvennateigum á Mýrini. 
o Símon Kristjánsson svaraði og sagði að í vetur yrði 6 teigur lagfærður og 

síðan yrði unnið að lagfæringum á öðum teigum samfara viðhaldi vallarins. 
o Erla Leifsdóttir spurði hvort skoða mætti að bjóða börnum sem eru á 

sumarnámskeiðum sérstakt afsláttarverð á Mýrina svo þau gætu prófað að 
spila völl.   

o Guðmundur Oddson sagði að stjórnin myndi skoða málið. 
o Jón Hörðdal Jónasson  spurði hvað liði nýrri æfingaflöt.   
o Símon Kristjánsson sagði að þegar væri hafin endurbygging á núverandi 

æfingarflöt við skálann. Hún yrði stækkuð og frágangur yrði eins og best 
verður á kosið. 

o Árni Zophaniasson ræddi slæmt útlit valla GKG og benti á Golfklúbbinn ODD 
sem gott dæmi um gott útlit vallar og vel unnin verk. GKG gæti tekið ODD sér 
til fyrirmyndar.  

o Sigurður Hlöðversson taldi vallargæslumál klúbbsins í miklum ólestri og spurði 
hvernig yrði staðið að málum á næsta sumri. 

o Guðmundur Oddson sagði að tekið yrði á vallargæslumálum næsta sumar.  
 
 

• Ólafur E. Ólafsson fór yfir gæða og þjónustukönnun sem gerð var meðal félgsmanna 
nú í haust.  Svarhlutfall var 61% og skipting milli kynja, aldurs og forgjafar lýsti mjög 
vel samsetningu klúbbsins.  Könnunin sýndi að félagsmenn leggja mikla áherslu á 
frekari uppbyggingu á skála og æfingaraðstöðu. Jafnframt kom fram að 
félagsmenn leggja einna mesta áherslu á að núverandi vellir og umráðsvæði 
klúbbsins sé vel við haldið, snyrtimennska höfð í fyrirrúmi og vallargæsla aukin. 
Stefnt er að því að framkvæma könnun sem þessa á sama tíma að ári svo klúbburinn 
fái mælikvarða á hug félgasmanna til GKG 

 
 
 
Ekki fleira á dagskrá fundarins og honum því slitið klukkan 22:30 


