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1. Fundarstjóri og fundarritari kosnir. 

 Formaður setti fundinn formlega og bauð félagsmenn velkomna. Að því búnu stakk 
hann upp á Ara Bergmann Einarssyni sem fundarstjóra. Var það samþykkt samhljóða. 
Fundarritari aðalfundar var síðan skipaður Símon Kristjánsson. Fundarstjóri kannaði 
því næst lögmæti fundarins og úrskurðaði að löglega hefði verið til hans boðað. 

 

2. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári. 

 Guðmundur Oddsson formaður byrjaði á því að þakka þeim sem mættir voru á 
aðalfundinn, en um 63 félagar sátu aðalfundinn að þessu sinni. Því næst fór formaður 
yfir skýrslu stjórnar og bar þar hæst: 
o Formaður skilaði kveðju frá Bergþóru Sigmundsdóttir sem komst ekki á fundinn 
o Haldnir voru 10 bókaðir stjórnarfundir og einn almennur félagsfundur á 

starfsárinu. Mikil fundarhöld með sveitarfélögunum vegna Íslandsmóts í 
höggleik, hönnun á nýjum skála og vonandi byggingarsamningur sem verður 
undirritaður 24. mars 2014. 

o Formaður stiklaði á stóru en tuttugasta starfsári GKG er að ljúka og verður 
haldið upp á 20 ára afmælið 24 mars 2014, það kom fram að árið 2013 
væri gott ár fyrir GKG rekstrarlega og félagslega. GKG er rekið á 
skynsamlegum nótum.  Þakkaði öllum sem komu að starfinu.. Nú er komið að 
næsta verkefni sem er að halda Íslandsmót í höggleik árið 2014 sem GKG 
ætlar að halda með glæsibrag og með góðri aðstoð félagsmanna, og að 
byggja nýja félagsaðstöðu GKG.  

o GKG í notskurn.  GKG er félag sem veltir rúmum 207 milljónum á þessu ári 
og sér um rekstur á golfvöllum félagsins, Mýrinni og Leirdalnum og síðan 
rekum við inni aðstöðu fyrir félaga okkar í Kórnum í Kópavogi. Félagsgjöld 
eru 61 % af heildartekjum og tekjur af golfmótum hafa hækkað um 30 % 
milli ára. Allar fjárfestingar síðustu ára hafa verið staðgreiddar. GKG er 
íþróttafélag sem hefur náð mjög góðum árangri í hinum ýmsu flokkum og 
sérstaklega ánægjulegur árangur kvennasveitar GKG sem urðu 
Íslandsmeistarar í sveitakeppni í fyrsta sinn. Nú eru 1915 félagar á öllum 
aldri í GKG. Alfreð Brynjar Kristinsson og Ragna Björg Ólafsdóttir urðu 
klúbbmeistarar GKG 2013. GKG tekur við börnum frá 6 ára aldri og í ár 
voru 10 ára og yngri 98. Í sumar voru 450 krakkar á námskeiðum og 27 
manns sáu um námskeiðin. Samtals um 900 börn og unglingar í heildina. 

o Íslandsmeistarar 2013 

 Sveit GKG varð Íslandsmeistari í 1. deild kvenna 

 Birgir Leifur Hafþórsson varð Íslandsmeistari í höggleik  

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

 
 

3. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykkis 

 Kristinn Jörundsson gjaldkeri fór yfir reikninga klúbbsins fyrir starfsárið 2012 – 2013 
og útskýrði þá. Hagnaður klúbbsins var kr. 15.287.889.  
 



 

 Fundarstjóri bar skýrslu stjórnar og  ársreikninga félagsins upp til umræðna og gaf   
orðið laust 
o Spurt var hvernig hafi gengið með leigu golfbíla og kom fram að sjö hefðu 

keypt ársleigu og það hefði mátt vera fleiri má búast við aukningu á næsta 
ári. 

 Reikningarnir voru því næst bornir upp til atkvæða og þeir samþykktir samhljóða.  
 

 
 

4. Fjárhagsáætlun næsta árs kynnt. 

o Gjaldkeri kynnti tillögu stjórnar að fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og tók 
fram að áætlun væri mjög hófleg.  Í henni er gert ráð fyrir að heildartekjur 
næsta starfsárs verði heldur lægri en árið 2013. Áætlunin er byggð á þeim 
forsendum að félagsgjöld verði kr. 85.200 fyrir fullborgandi kr. 54.500 fyrir 
67 ára og eldri kr. 45.000 fyrir 16 – 19 ára og óbreytt hjá öðrum. 
Inntökugjald verði kr. 21.300 á næsta ári. Gert er ráð fyrir launahækkun á 
árinu.  

o Fundarstjóri bar því næst fjárhagsáætlunina upp til umræðu. 

 Arnór Gunnarsson spurði um hvernig styrkir skiptist milli fyrirtækja og 
sveitarfélaga.  

 Svar frá Agnari að það skiptist til helminga. 

 Gunnar Johnsen um lækkun til golfvalla og æfingasvæðis. 

 Svar frá Agnari malbikun stíga var stór hluti árið 2012 en áætlun 
2014 er svipuð og var árið 2011. 

 Kristinn Jörundsson vildi að það kæmi fram að við stefnum á 
byggingarframkvæmdir á næsta ári. 

 

 Fjárhagsáætlun var því næst borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 
 

5. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn 

 Formaður kjörnefndar Steinar J. Lúðvíksson gat ekki mætt á fundinn og gerði 
fundarstjóri grein fyrir tillögum kjörnefndar. Kjörnefnd kom með tillögu um Guðmund 
Oddsson sem formann og var tillagan samþykkt með lófaklappi.  

 Því næst bar kjörnefnd fram tillögu sína að stjórnarmönnum til 2 ára. Þeir voru  
Áslaug Sigurðardóttir, Gunnar Jónsson og Gunnar Páll Þórisson. 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 Einar Gunnar Guðmundsson, Jón K. Baldvinsson og Ragnheiði 
Stephensen til að sitja sem varamenn í stjórn til eins árs. Var tillagan samþykkt 
samhljóða. 
 

 

6. Kosning tveggja endurskoðenda. 

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

 

7. Önnur mál. 

 Nýkjörinn formaður Guðmundur Oddsson kvaddi sér hljóðs á ný og þakkaði 
fundarmönnum stuðninginn og traustið jafnframt því sem hann bauð stjórnarmenn 
velkomna til starfa og þakkaði stjórnarmönnum góð störf. Einnig þakkaði hann Helga 
Má Halldórssyni arkitekt fyrir gott og fórnfúst starf við rýmisáætlun sem hann hefur 
unnið vegna húsnæðisþarfar fyrir GKG vegna félagsheimilis, vélageymslu og 
æfingaaðstöðu.   

 Fundarstjóri gaf orðið því næst laust undir liðnum önnur mál. 



 

 

 Agnar Már Jónsson framkvæmdastjóri fór yfir gæða og þjónustukönnun sem gerð var 
meðal félagsmanna nú í haust.  Svarhlutfall var 27% og skipting milli kynja, aldurs 
og forgjafar lýsti mjög vel samsetningu klúbbsins. Agnar kannaði áhuga 
fundarmanna á að halda áfram með svona könnun og voru fundarmenn sammála um 
að halda áfram með könnunu á næsta ári. Könnunin verður sett á heimasíðuna og 
geta félagsmenn nálgast hana þar. 
o Spurt var hvort ekki væri hægt að hafa hópnámskeið með kennara fyrir t.d 

almenna félagsmenn.  
 Gunnar Páll Þórisson fór yfir skipulag GKG vegna undirbúning fyrir íslandsmótið í 

höggleik 2014. 
 Gunnlaugur Sigurðsson hældi starfsfólki og stjórn og það væri fagnaðarefni að 

byggingarframkvæmdir væru að fara í gang. Hann spurði einnig um hvernig staðan 
væri með leyfi fyrir byggingu og leigu á landinu.  
o Formaður svaraði að landeigandi hefði samþykkt nýtt deiliskipulag sem 

innihéldi skálabyggingu það væri jákvætt en ekkert að breytast með leiguna. 
 Spurt var um hvort ekki væri hægt að bæta aðstöðu þeirra sem spila golf allt árið 

og kom fram hjá vallarstjóra að það væri í umræðunni, en alltaf spurning um hvernig 
við nýtum þá peninga sem við höfum. 

 Fundarstjóri þakkaði fundarmönnum fyrir góðan fund og sleit fundi. 
 
 
Ekki var fleira á dagskrá fundarins og honum því slitið klukkan 21:45 


