
 

 

6. stjórnarfundur 

    Fundargerð          2014/2015 
Haldinn var stjórnarfundur fimmtudaginn 27. ágúst 2015 kl. 17:15 í Golfskála  GKG. 

Mætt voru: Guðmundur Oddsson, Símon Kristjánsson, Áslaug Sigurðardóttir, Gunnar Páll Þórisson, 

Einar Gunnar Guðmundsson, Ragnheiður Stephensen, Jón K. Baldursson og Agnar Már Jónsson. 

Fjarverandi Bergþóra Sigmundsdóttir, Gunnar Jónsson og Kristinn Jörundsson  

Gestur á fundinum var Guðmundur Árni Gunnarsson vallarstjóri. 

Símon Kristjánsson ritaði fundargerð. 

 

 
Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt. 

Fjármálin og félagafjöldi 
Fjármálin á pari tekjur undir áætlun og kostnaður undir áætlun. Fjölgun félaga ekki mikil 10 félagar 

gengið inn undanfarið.  

Staða húsbyggingar 
Staðan er góð tímalega og fjárhagslega. Byggingarnefndarmenn munu bera ábyrgð á ákveðnum 

flokkun við framkvæmdir hér eftir. Flokkun ekki kynnt nánar á fundinum. Kom einnig fram að 

endurnýja þarf tölvukerfi GKG í vetur. Einnig mikilvægt að klára samning um afmörkun lóðar AMJ 

mun fylgja því eftir. GO óskar eftir að í fundargerðum byggingarnefndar komi fram dagsetningar en 

ekki vikunúmer hér eftir.  

 

Völlurinn í fortíð og framtíð 
AMJ fór yfir aldur golfvalla á Íslandi þar sem kom fram að GKG er í raun unglingurinn hjá þeim stóru 

á höfuðborgarsvæðinu. Guðmundur vallarstjóri ræddi um framtíðina og þar skipar stóran sess vinna 

Snorra fyrir vallarnefndina. Guðmundur mun senda stjórn gögn frá Snorra vegna 9 holu vallar til 

skoðunar. Gögn vegna 18 holu vallar eru í vinnslu hjá Snorra. Vallarnefnd mun yfirfara göng frá Snorra 

á næstu vikum og meta hvernig við getum nýtt okkur þau. Meta þarf kostnað og forgangsröðun og við 

erum að tala um næstu 10 til 20 árin. 

 

Söguritun GKG rætt á næsta fundi 
GO tók sérstaklega fram að ekkert væri að frétta af söguskrifum mikið af gögnum og myndum til en 

næsta skref er að yfirfara gögnin og koma í skipulegra form.  

 

Önnur mál 
Við reglulega yfirferð á því hvort stjórnarmenn hafi farið holu í höggi frá síðasta stjórnarfundi, kom 

fram að formaður fór holu í höggi á 4. braut Leirdal nýlega. 

Uppfærð staða er þá eftirfarandi. 

1. Símon Kristjánsson hefur farið holu í höggi þrisvar sinnum. 

2. Gunnar Páll Þórisson hefur farið holu í höggi tvisvar sinnum. 

3. Guðmundur Oddsson hefur farið holu í höggi einu sinni. 

Aðrir stjórnarmenn hafa ekki farið holu í höggi en það kom fram að nokkrir hafa verið mjög nálægt 

því. 

 

JKB ræddi um græna staura og band sem eiga að stýra hvar gengið er um völlinn og kom fram að 

umgengni við þá er ekki nógu góð og spurning hvort ræsar geti ekki lagfært þetta. Einnig var rætt hvort 

ekki ætti að vera freedrop við þessar merkingar og einnig hvort staurar mættu ekki vera hærri. 

Vallarstjóri mun skoða þetta. 

 

Fundi slitið kl. 18.30.   

Næsti stjórnarfundur ekki ákveðinn. 


