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 16. fundur aðalstjórnar Aftureldingar 18. jan. 2012 

Fundur settur kl.  17:15 

Mætt: Sævar Kristinsson,  Anna Sigríður Guðnadóttir, Guðjón Helgason, Hekla Klemenzdóttir , Helga 

Jóhannesdóttir, Kristín Reynisdóttir. Ásmundur Pálsson boðaði forföll. 

Gestir fundarins undir 4. lið voru fulltrúar frá knattspyrnudeild: Kolbrún Þorsteinsdóttir, formaður BUR, Örn 

Johnsen gjaldkeri, Lára B. Helgadóttir, Friðrik Gunnarsson, Rósmundur Örn Sævarsson og Brynhildur Jónsdóttir 

stjórnarmenn. Pétur Magnússon formaður mfl. kk og Bjarki Már Sverrisson yfirþjálfari BUR. 

Jóhann Már Helgason framkvæmdastjóri sat fundinn. 

Dagskrá: 
1. Fjáraflanir deilda 
2. Afrekssjóður 
3. Errea samningur 
4. Málefni knattspyrnudeildar 

 

 

 

1. Fjáraflanir deilda. Rætt um hvernig fjáraflanir hafi gengið fyrir sig í gegnum tíðina og hvernig haldið er utan 

um þá fjármuni sem safnast. Íþróttafélagið Fylkir hefur sett skýran ramma og verklagsreglur utan um þennan 

þátt starfseminnar.  Ákveðið  að fá framkvæmdastóra Fylkis til að koma á formannafund og kynna hvernig þau 

standa að sínum málum. Þessi mál verða rædd á fundum með formönnum og gjaldkerum deilda sem áætlaðir í 

febrúar sbr. 2. lið fundargerðar 15. fundar. Fundaboð vegna febrúarfundanna með deildum verða send út í 

næstu viku. 

2. Afrekssjóður. Í stjórn sjóðsins hafa setið formaður UMFA, íþróttafulltrúi Mosfellsbæjar og einn fulltrúi til. 

Formanni falið að taka upp umræðu innan stjórnar sjóðsins um verklagsreglur varðandi úthlutanir styrkja og 

leggja drög fyrr aðalstjórn fyrir lok febrúararmánaðar 2012. 

3. Errea samningur. Ekki tókst að ljúka yfirferð yfir stöðu Errea samningsins fyrir þennan aðalstjórnarfund. 

4. Málefni knattspyrnudeildar.  Klukkan 18 mættu á fundinn fulltrúar knattspyrnudeildar.  

Fulltrúar knattspyrnudeildar upplýsa að það sé mikil brottfall meðal yngri iðkenda deildarinnar, en yngri 

iðkendur eru skilgreindir í 5. flokki eða yngri.  Deildin fái úthlutað afskaplega fáum innitímum  og hafi þeim 

fækkað ár frá ári eða um 4-5 tíma árlega frá 2006. Deildin fái 14 innitíma á viku en geti einungis nýtt 7 þeirra því 

afgangurinn sé eftir kl. 19 og ekki hægt að hafa æfingar yngri iðkenda svo seint. Brýnasta þörfin fyrir innitíma sé 

vegna yngstu iðkendanna þar sem mesta brottfalllið sé. Leggja þau áherslu á að mest þörfin sé að koma 7. flokki 

í hús. Ein höfuð orsök brottfallsins er aðstöðuleysi deildarinnar, það hafi komið vel í ljós í samtölum við foreldra.  

Iðkendur í 7. og 6. fl. kvk. voru 50 talsins í fyrra en eru nú um 20. Helsta ástæðan er að stelpurnar treysta sér 

ekki í útiæfingar í vetrarkuldunum og foreldrar vilja ekki senda þær á eina inniæfingu fyrir sömu æfingargjöld.  

Þó iðkendum fækki er rekstrarkostnaður enn sami og um er að ræða gríðarlegt tekjutap hjá deildinni. Þar sem 

hægt er hafa æfingar flokka verið sameinaðar. 

Á síðustu 3 árum hafa 79 börn hætt á aldrinum 4-8 ára mest síðastliðna tvo vetur. Á sama tíma hefur verið  um 

10% fjölgun í yngstu kvennaflokkum hjá öðrum félögum í nágrenni okkar. 
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Umræða varð um úthlutun tíma haustið 2011 og bent á að einungis tvær deildir innan félagsins, knattspyrna og 

handbolti séu með tíma um helgar, en þeir tímar séu afar óvinsælir og falla all oft niður vegna keppna og 

mótahalds í húsinu. Upplýst var að forsvarsfólk knattspyrnudeildar kom ekkert að úthlutunarborðinu og taldi 

deildina hafa fengið afgangstíma. 

 

Stjórnir meistaraflokkanna hafa miklar áhyggjur af  þróuninni sem hafin er og ef hún verði ekki stöðvuð þá þýði 

hún hrun kvennaknattspyrnunnar í Mosfellsbæ og mikinn vanda í karlaboltanum. Leysa þurfi bráðavandann 

varðandi 7. flokkana núna strax, næsti vetur verði e.t.v. bærilegri ef húsnæði fyrir fimleika og bardagaíþróttir 

verði tekið í notkun en framtíðarstefnu varðandi uppbyggingu knattspyrnuaðstöðu í bæjarfélaginu skorti. 

Niðurstaða þessa samráðsfundar aðalstjórnar og forsvarsmanna knattspyrnudeildar er eftirfarandi: 

 

1. Ákveðið að Jóhann framkvæmdastjóri, Bjarki þjálfari og Indriði íþróttafulltrúi setjist niður og finni lausn 

í tilfærslu innitíma til að yngri iðkendur knattspyrnudeildar fái æfingar inni strax.  

2. Myndaður verði 3ja manna vinnuhópur sem vinnur drög að tillögum um framtíðarskipan aðstöðumála 

fyrir knattspyrnudeild. Vinnuhópurinn skil 1. drögum inn til aðalstjórnar fyrir aðalfund í lok mars 2012. 

Þennan hóp skipa Pétur Magnússon sem verður formaður, Friðrik Gunnarsson og Anna Sigríður 

Guðnadóttir. 

3. Jóhanni framkvæmdastjóra falið að gæta þess að tímaúthlutun næsta haust verði  unnin í betra 

samstarfi við deildina en reyndin var haustið 2011. 

Fjármál deildarinnar voru einnig rædd og vandi við innheimtu æfingagjalda í Nóra en 140 kröfur eru ógreiddar 

núna. Fram kom einnig að sífellt fleiri foreldrar vilji ekki greiða full æfingagjöld vegna útitímanna. Upplýst var að 

tekjutap gæti orðið á bilinu 2-3 milljónir á yfirstandandi ári.  Jóhann framkvæmdastjóri  upplýsti að áætlaður sé 

fundur í næstu viku með forsvarsmönnum Nóra þar sem farið verði nákvæmlega yfir virkni kerfisins og þá 

möguleika sem felast í því. Ef Nóri bjóði ekki upp á lausn varðandi þá sem ekki greiða með kreditkorti þá verði 

fundin önnur lausn á því.  

 

Umræða varð um æskilegt samstarf Aftureldingar og skólanna varðandi það að auka íþróttaiðkun barna og 

ungmenna í bænum.  Aðalstjórn  upplýsti að hún hafði á dagskrá sinni á haustmánuðum að bjóða skólafólki til 

skrafs og ráðagerða um sameiginleg  áhersluatriði og sameiginlega ábyrgð á því samfélagslega verkefni sem 

íþróttir og hreyfing og hollur lífsmáti er og samstarfsfleti félagsins og skólanna. Vegna anna við önnur verkefni á 

haustmánuðum hafi þetta frestast en stjórnin hafi fullan hug að á fara í þetta verkefni nú næstunni. 

Fundi slitið kl. 19:30  

Fundargerð ritaði Anna Sigríður Guðnadóttir, ritari 


