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Fundargerð aðalfundar, 29. nóvember 2018 
 

Fundur var settur í íþróttamiðstöð GKG kl. 20:00, fimmtudaginn 29. nóvember 2018.  
 
Fundurinn var tekin upp og sendur út beint í gegnum Facebook og því til í rafrænum gögnum klúbbsins. 
 
Mættir voru rétt um 80 félagsmenn auk þess sem nokkur fjöldi félagsmanna fylgist með fundinum á netinu.  
 
Formaður, Guðmundur Oddsson, setti fundinn og lagði til að Gunnar Jónsson yrði fundarstjóri og Ragnheiður 
Stephensen ritari sem var samþykkt. 
 
Fundarstjóri tók fram að boðað hefði verið til fundarins með auglýsingu sem send var til félagsmanna 22. 
nóvember sl. Með því væri fundurinn lögmætur skv. 11. gr. sbr. 2. mgr. 8. gr. laga GKG og þar með bær til þeirra 
ákvarðana sem fyrir honum liggja.  
 
Því næst var gengið til auglýstrar dagskrár.  

• Formaður gerði grein fyrir skýrslu stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári. 

• Agnar Már Jónsson framkvæmdastjóri fór yfir ársreikninginn.  

• Í framhaldi af því bauð fundarstjóri upp á spurningar og athugasemdir úr sal. Gunnar Johnsen tók til 

máls og spurði um framkvæmdir, tímarammann á þeim og áhrif þeirra. Ragnar Hilmarsson, tók einnig 

til máls og fleiri  fundarmenn sem ekki náðist nafn á, varðandi sömu atriði. . Örn spurði út í  Mýrina og 

óvissuna með hana sem virðist plaga einhverja félagsmenn.  Framkvæmdastjóri og formaður svöruðu 

fyrirspurnunum að bestu getu. Sérstaklega var undirstrikað að framkvæmdir Garðabæjar eiga ekki að 

trufla golfleik hjá GKG á nokkurn hátt. Fyrir liggur, að Mýrin verður ekki skert á nokkurn hátt, utan 

breytingar á fimmta teig, fyrr en nýr völlur verður tilbúinn. Skorað var á fundarmenn að hjálpa stjórn 

við að koma þessum skilaboðum til félagsmanna.   

• Að fyrirspurnum loknum voru endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykkis og samþykktir 

samhljóða. 

• Framkvæmdastjóri kynnti rekstrar- og fjárfestingaáætlun komandi starfsárs. Árgjald næsta árs var 

kynnt. Árgjaldið hækkar umfram neysluvísitölu en hækkanir síðustu ára hafa verið undir henni. 

Innifalið í árgjaldinu eru tveir hálftímar í golfhermum, bæði til að félagar fái sem mest út úr árgjaldinu 

og klúbbfélagar kynni sér þessa frábæru golfherma sem eru til staðar í íþróttamiðstöðinni. Í áætlun 

kom líka fram að næsta sumar verði sólríkt og var ritari beðinn um að bóka það. Fundarstjóri opnaði á 

spurningar og Magnús spurði fyrir um leiðir í fjármögnun á vellinum, hvort mögulega ætti að taka lán 

til að geta framkvæmt meira og hver nýtingin á salnum væri hér niðri. Ævar tók til máls og spurði út í 

nýjar holur og hvernig framkvæmdum og mögulegum kostnaði sem yrði vegna nýrra hola í þróun. 

Eggert Ólafsson spurði út í rekstarreikninginn. Framkvæmdastjóri svaraði spurningunum.  

• Engar tillögur til lagabreytinga höfðu komið fram.  

• Guðmundur Oddsson var endurkjörinn formaður til eins árs með lófaklappi.  

• Einar Gunnar Guðmundsson, Ingibjörg Ólafsdóttir, Ragnheiður Stephensen og Sigmundur Einar 

Másson voru endurkjörin sem stjórnarmenn með lófaklappi.  

• Ágúst Jóhannsson , KPMG var kosinn endurskoðandi 
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Þá var komið tími fyrir kaffihlé áður en önnur mál væru tekin á dagskrá. 

Fundarstjóri kallaði félagsmenn aftur til fundar eftir stutt hlé til að hlýða á önnur mál 

• Önnur mál 

o Framkvæmdastjóri kynnti niðurstöður úr nýrri viðhorfskönnun GKG og gaf tækifæri á 

spurningum um völlinn. Ýmsar góðar ábendingar komu fram: Ábending um glompur á 

Mýrinni, spurning um hvort ekki væri rétt að eiga gúmítí í Pro Shop fyrir vetrarvöllinn, 

fyrirspurn um 16. braut og dren í kringum brúna og rætt um nauðsyn þess að grípa inn í fyrr 

og beina bílaumferð frá viðkvæmum svæðum. 

o Afhending verðlauna og viðurkenninga í umsjá formanns og íþróttastjóra. 

▪ Derrick Moore fékk viðurkenningu og gott lófaklapp úr sal fyrir vel unnin störf hjá 

félaginu en hann lætur af störfum sem afreksþjálfari klúbbsinskomandi áramót. 

▪ Holumeistari klúbbsins í kvennaflokki  var Irena Óskardóttir  og Örn Jónsson í 

karlaflokki. 

▪ Verðlaun veitt í ÚÚ mánudagsmótaröðinni. Í kvennaflokki var Ingunn Einarsdóttir í 3. 

Sæti, Ragnheiður H. Ragnarsdóttir í 2. Sæti og Helga Þorvaldsdóttir í 1. sæti. Í 

karlaflokki var Jónas Þór Gunnarsson í 3. Sæti, Helgi Bjarni Birgisson í 2. Sæti og 

Guðmundur Karl Guðmundsson í 1. sæti. 

▪ Háttvísi bikarinn 2018 fékk Jón Gunnarsson fyrir fyrirmyndar frammistöðu, háttvísi 

og vilja til að taka framförum. 

 

Engin önnur mál voru á dagskrá og afhenti fundarstjóri ný endurkjörnum formanni orðið. Formaður þakkaði 

endurtekið traust í sinn garð og sleit fundi kl. 22.10 

 
Fundi slitið klukkan 22:06 
 
 
 


