Ungmennafélagið Afturelding
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Aðalstjórn Aftureldingar fundaði miðvikudaginn 1. okt. 2014 á skrifstofu félagsins að Varmá kl. 18:15.
Mætt: Guðjón Helgason, Auður Gunnarsdóttir, Hekla Klemenzdóttir og Geirarður Long.
Indriði Jósafatsson framkvæmdastjóri sat einnig fundinn.
Forföll boðuðu þau Anna Sigurðardóttir, Lára Berglind Helgadóttir og Eymundur Sigurðsson.
Guðjón bauð fundarmenn velkomna á fund.
Æfingatafla taekwondodeildar
Í ljós hefur komið að hluti barna í 1. bekk Lágafellsskóla hafa ekki kost á því að iðka æfingar hjá
taekwondodeild vegna þess að skólaviðveru þeirra hefur verið breytt. Það eru vinsamleg tilmæli
aðalstjórnar til stjórnar taekwondodeilar að færa þessa tíma þannig að allir iðkendur hafi kost á að æfa
íþróttina eftir að skóla lýkur.
Útleiga sala
Aðalstjórn Aftureldingar ítrekar að einstakar deildir hafa ekki leyfi til þess að ráðstafa eða leigja út sali
sem félagið hefur yfir að ráða án samráðs við aðalstjórn eða framkvæmdastjóra félagsins.
Önnur mál.
 Tryggingamál iðkenda félagsins. – Rætt um að framkvæmdastjóri setji á heimasíðu upplýsingar
um tryggingar félagsins.
 MoveWeek. – Sagt frá þátttöku félagsins í hreyfivikunni sem nú stendur yfir en frjálsíþróttadeild
býður upp á hlaupastílsnámskeið laugardaginn 4. okt . kl. 15.00 á Varmárvelli.
 Uppskeruhátíð Aftureldingar. - Ákveðið að halda Uppskeruhátíð félagsins laugardaginn 1. nóv.
n.k. og hefja undirbúning nú þegar.
 Fundargerð framkvæmdaráðs Varmár. - Fundargerð framlögð og rætt um breytingar á
áhaldageymslum í húsinu.
 Skipting á bardagasal. – Aðalstjórn ætlar að skoða nánar hve mikið pláss fer undir
bardagadýnur í æfingasal á millilofti þegar að þær verða komnar niður og meta í framhaldi hvort
hægt sé að nýta það pláss sem afgangs er undir teygjur og styrktaræfingar deilda.
 Rekstur. - Hekla ræddi rekstrarform deilda og vinnu við að laga rekstrarmál.
 Búningasamningur við Errea. – Rætt um brot á samningi við Errea hjá einstökum deildum og
viðurlög við því að ekki sé við samninginn staðið.

Fundi slitið 21:00.
Indriði Jósafatsson
(sign.)

