
 

 

4. stjórnarfundur 

    Fundargerð          2014/2015 
Haldinn var stjórnarfundur miðvikudaginn 15. maí 2015 kl. 12:00 í Golfskála  GKG. 

Mætt voru: Guðmundur Oddsson, Símon Kristjánsson, Áslaug Sigurðardóttir, Bergþóra 

Sigmundsdóttir, Jón K. Baldursson, Gunnar Páll Þórisson, Gunnar Jónsson, Einar Gunnar 

Guðmundsson, Ragnheiður Stephensen, og Agnar Már Jónsson. 

Fjarverandi Kristinn Jörundsson 

Símon Kristjánsson ritaði fundargerð. 

 

 
Stjórnarfundur haldin á bráðabyggðaaðstöðu GKG 

Aðstaða mjög góð og Siggi komin með allar græjur og fengum við frábæra máltíð hjá honum. 
 
Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt. 

Fjármálin og félagafjöldi 
Hefur verið vandamál með tölvukerfið í 2 daga sem er búið að lagfæra og hefur AMJ sent nýjar 

upplýsingar á stjórnarmenn með réttum upplýsingum. Félagafjöldi er núna 1688 verður lokað á þá sem 

ekki ganga frá greiðslum á golf.is.  

Opnun valla vallarstjóri fór yfir málin 

Tilkynnt að báðir vellir verða opnaðir sunnudag 17 maí kl. 8.00. Ekki búið að malbika stíga við fyrstu 

teiga verður gert 18 maí. Völlurinn lítur mjög vel út brautir og flatir. Bráðabirgðaflöt á 18 Leirdal 

kemur ekki vel út og munum við vera með bráðabirgða bráðabirgðaflöt til að byrja með. Vallarmat 

heldur sem bráðabirgða vallarmat. Snorri golfvallahönnuður var að útskrifa 18 flötina og verður sáði í 

braut og flöt á næstunni.  Munum síðan nota nýjan dúk sem á flöt sem á að hjálpa gróðrinum og halda 

efnum betur að jarðvegi. Það hefur gengið vel að vinna við að þurrka brautir í vetur og verður 

spennandi að sjá hvernig það kemur út í sumar. 

 

Staða húsbyggingar 
Framkvæmdir lítur vel út erum nokkrum dögum á eftir áætlun en verktakar hafa fjölgað mannskap. 

Reiknað með að ná áætlun á næstu dögum.  

 

Önnur mál 

 Farið yfir árlega endurskoðun á hvað stjórnarmenn hafa farið oft holu í höggi og er 

ein breyting frá fyrra ári. Ritari fór holu í höggi í þriðja sinn þann 30 apríl 2015. 

Staðan er þá þessi SK 3svar sinnum og GPÞ 2svar sinnum aðrir hafa ekki farið holu í 

höggi ennþá. Stjórnarmenn eru vinsamlega beðnir um að láta vita ef þeir fara holu í 

höggi til að auðvelda utanumhald fyrir ritara. 

 Mótanefnd tilkynnti að færri mót verða hjá okkur þetta árið. 

 Rauðvínskvöld kvenna kom vel út í bráðabyggðaaðstöðu GKG var að vísu smá rok í 

tjaldinu. 

 Verið að malbika bílastæði og ættu að vera nóg af bílastæðum í sumar og mikilvægt 

að félagsmenn noti stæðin. Vallartsjóri mun merkja/mála stæði á malbikið sem mun 

bæta nýtinguna.  

 

Fundi slitið kl. 13.15.   

Næsti stjórnarfundur ekki ákveðinn. 


