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Dagskrá  

1) Fundarstjóri, fundarritari  
2) Skýrsla stjórnar 
3) Endurskoðun reikningar  
4) Rekstur og fjárfestingar 
5) Lagabreytingar 
6) Kosning formanns til 1 árs 

7) Kosning 4 stjórnamanna til 2 ára 

8) Kosning endurskoðenda 

9) Önnur mál.  

A) Niðurstaða skoðunarkönnunar  

B) Afhending viðurkenninga. 

 

 

 

 

 

 



1) Guðmundur Oddsson fundarstjóri og Einar Gunnar Guðmundsson fundarritari. 

2) Guðmundur Oddsson gefur skýrslu stjórnar.  

A) Stækkun innanhússaðstöðu GKG um 825 fm. Samið hefur verið við GG verk um verkið. 

Samstarf við Garðabæ um breytingar á velli hefur verið til fyrirmyndar og vill stjórn 

þakka Garðabæ fyrir góð samskipti og nálgun á verkefninu. 

Nýr völlur er á teikniborðinu og er Garðabær að breyta skipulagi til að mæta þörfum 

GKG.  

Farsælt starf hefur átt sér með skóræktarfélagi Garðabæjar um breytingar vallar. 

 

B) Úlfar  og Arnar Már fóru yfir árangur GKG á liðnu sumri. 

Sjö Íslandsmeistaratitlar og þar af sigur í báðum flokkum Íslandsmóts golfklúbba. 

Glæsilegur árangur keppnissveita GKG í Evrópumóti golfklúbba, stúlkurnar lentu 7 sæti 

þar sem Hulda Clara náði sigri í kvennaflokki.  

Karlasveitin náði öðru sæti sem er jafn besta árangri Íslenskra liða á EM. 

Trackman inniaðstaða er sú stærsta í heiminum og eru kennarar mjög ánægðir með þróun 

mála varðandi æfingar.  

Arnar Már þakkaði félagsmönnum varðandi skilning á afreksstarfi klúbbsins. 

 

C) Sigurður Egilsson gaf skýrslu vallarnefndar.  Hann fór yfir upplifunarskýrslu sem 

Capacent vann fyrir GKG. Ákveðið hefur verið ákveðið að vinna með holtagrjótaþema á 

völlum GKG. 

D) Guðmundur sagði að rekstur GKG sé réttum megin við strikið þetta árið eftir tap á því 

síðasta. 

3) Agnar fór yfir reikninga félagsins sem voru samþykktir . 

4) Agnar  gerir grein fyrir áætlun 2020. Lagt far fram árgjald fyrir árið 2020 sem er 116.900 fyrir 

fullborgandi. Flokkurinn 67+ ára mun breytast í 68+. 

5) Engar lagabreytingar lágu fyrir fundinn. 

6) Formaður var kosinn Guðmundur Oddsson til eins árs og var hann einn í framboði 

7) Sjö buðu sig fram til stjórnar í fjögur sæti. Eftirfarandi voru í framboði: 

Tómas Sigurðsson, Sigurður Egilsson, Kjartan  Bjarnason, Eggert Ólafsson, Sigurður 

Sigurjónsson, Björn Steinar Stefánsson  og Ásta Kristín Valgarðsdóttir  

 

Símon Kristjánsson formaður kjörnefndar kynnti úrslit í kjölfar kosninga, 99 atkvæði voru 

gild. 

 

Þau Ásta Kristín Valgarðsdóttir, Tómas Sigurðsson, Björn Steinar og Sigurður Egilsson voru 

kosinn í stjórn GKG til tveggja ára.  

 

Stjórn GKG er því þannig skipuð: 

Formaður: 

• Guðmundur Oddsson 

Stjórnarmenn næstu tvö árin: 

• Ásta Kristín Valgarðsdóttir 

• Tómas Sigurðsson 

• Björn Steinar 

• Sigurður Egilsson 

Stjórnarmenn næsta árið 

• Einar Gunnar Guðmundsson 

• Ingibjörg Ólafsdóttir 

• Ragnheiður Stephensen 

• Sigmundur Einar Másson 



 

 

8) KPMG verður endurskoðandi GKG til 1.árs. 

9)    A)  Ástrós Arnarsdóttir nýr starfsmaður GKG kynnir viðhorfskönnun GKG og er almenn                    

ánægja með störf og völl GKG árið  2019 

             B)   Haukur Örn Birgisson forseti GSÍ tók til máls og þakkaði GKG fyrir öflugt barna og 

unglingastarf í gegnum tíðina. Eins góðan árangur GKG á Evrópumóti Golfklúbba. 

Samhliða því þakkaði hann sérstaklega Úlfari Jónssyni fyrir sitt framlag til golfíþróttarinnar á 

Íslandi og afhenti honum gull merki GSÍ með þeim orðum að hann væri eini kylfingur 

aldarinnar í heiminum. 

C) Háttvísunarbikar GKG 2019 sem er gefin af GSÍ  hlaut Anna Júlía Ólafsdóttir 

klúbbmeistari 2019.   

 

Fundi var slitið kl. 22:30 


