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 7. formannafundur Aftureldingar 26. jan. 2012 

 

Fundur settur kl.  17:15 

Mætt frá deildum:   Handbolti: Inga Lilja Lárusdóttir; Sund Ragnar Stefánsson  ; Frjálsar: Hlynur 

Guðmundsson ; Blak Guðrún Kristín Einarsdóttir ; Fótbolti:  Kolbrún Þorsteinsdóttir ; Badminton   

Stefán A. Stefánsson ; Taekwondo Richard Már Jónsson; Karate Andrea M. Jónsdóttir 

Mætt frá aðalstjórn UMFA:  Sævar Kristinsson, Guðjón Helgason, Helga Jóhannesdóttir,  

Anna Sigríður Guðnadóttir, Kristín Reynisdóttir.  Ásmundur Pálsson og Hekla Klemenzdóttir höfðu  

boðað forföll. 

Jóhann Helgason framkvæmdastjóri sat fundinn 

Dagskrá: 

1. Aðstöðumál félagsins  
2. Formleg kynning framkvæmdastjóra 
3. Innitímar yngstu iðkenda knattspyrnudeildar 
4. Stærri viðburðir framundan 
5. Önnur mál 

 
 

1. Aðstöðumál félagsins. 
 Sævar kynnti bréf sem aðalstjórn hafði fengið fyrr þennan dag frá framkvæmdastjóra 
menningarsviðs Mosfellsbæjar varðandi aðstöðumál félagsins. Í því bréfi kom fram að  bærinn hefði 
nú í janúar hafið athugun á hagkvæmni þess að reisa frekar stálgrindarviðbyggingu að Varmá fremur 
en að ganga til samninga varðandi húsnæði að Reykjalundi. Með bréfinu fylgdi úttekt verkfræðistofu 
á þeim kostum sem fyrir liggja og afstöðuteikning. (Þau gögn, útprentuð, lágu frammi á fundinum) 
Erindi framkvæmdastórans var að kanna afstöðu Aftureldingar til þeirra tveggja kosta sem liggja fyrir. 
Meðfylgjandi í fylgiskjali er ofangreint bréf framkvæmdastjórans. Umræður urðu um kosti þess að 
bygga upp að Varmá og áhrif þess á uppbyggingu félagsins til framtíðar. Fram kom að huga þyrfti að 
því að anddyri/afgreiðsla annaði meiri umferð um húsið sem væri viðbúið að yrði töluverð þar sem 
aukið húsnæði biði upp á aukna möguleika til mótahalds. Búningsaðstaða var einnig rædd og nefnt að 
hún væri afar þröng nú þegar. Upplýst var af einum fundarmanna, formanni Taekwondo, að 
útisturtur verði endurgerðar ef af þessari framkvæmd að Varmá verði. Almennt viðhorf formanna var 
að þeir vildu uppbyggingu að Varmá fremur en að dreifa starfseminni um bæinn.  
 
Ákveðið var að formenn fari með þessar hugmyndir inn í sínar stjórnir til umræðu og sendi 
umsagnir/álit sitt til framkvæmdastjóra fyrir miðvikudag 1. febrúar og formannafundur verði síðan 
haldinn fimmtudag þann 2. febrúar kl. 20 þar sem umsögn Aftureldingar verði afgreidd. 
Framkvæmdastjóri mun útvega uppdrátt af deiliskipulagi eða öðru því skipulagi sem í gildi er fyrir 
Varmársvæðið og senda til formanna. Formaður aðalstjórnar kannar hvort leyfilegt sé að senda 
formönnum deildanna úttekt Capacent þeim og stjórnum til glöggvunar og sendir ef heimild fæst. 
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2. Formleg kynning framkvæmdastjóra.  
Jóhann Már Helgason var boðinn velkominn til starfa á þessum fyrsta formannafundi eftir að hann 
tók við starfi framkvæmdastjóra. Í umræðu um starf framkvæmdastjóra var komið inn á marg rædda 
þörfina fyrir íþróttafulltrúa. Afráðið að taka ákvörðun um ráðningu íþróttafulltrúa á fundinum þann 2. 
febrúar.   
 
Framkvæmdastjóri mun leggja fram upplýsingar um hugsanlegan kostnað af starfi íþróttafulltrúa á 
þeim fundi. 
Umræða varð um skipulag vinnutíma framkvæmdastjóra og bókara og þörfina fyrir vinnufrið sem 
mikill skilningur var á hjá formönnum. Áformað er að framkvæmdastjóri auglýsi símatíma og  viðveru 
á skrifstofu fyrir formenn til að bæta tímastjórnun skrifstofunnar og gera starfsmönnum kleift að 
skipuleggja starf sitt betur.   
 
3. Innitímar yngstu iðkenda knattspyrnudeildar. 
Sævar kynnti fund BUR með aðalstjórn í síðustu viku vegna neyðarástands varðandi aðstöðu yngstu 
iðkendanna hjá deildinni. Eins og fram kom í fundargerð frá þeim fundi hefur brottfall aukist jafn t og 
þétt meðal þeirra undanfarin 3 ár og haldist í hendur við fækkandi innitíma og erfiða vetrarveðráttu. 
Ekki hefur enn tekist að útvega innitíma en rætt hafði verið við Blakdeild og Körfu sem helst hafa 
möguleika til að bjarga málum. Sævar tók fram að aðalstjórn getur ekki tekið tíma af deildum en 
biðlar til formanna að ef einhver smuga finnist þá afsali þau tímum til þessara barna.  Handbolti býðst 
til að skoða einn tíma í Lágafelli. Blak segir möguleika á mánud og fimmtud milli 6-7  ef hægt er að 
skipta salnum. Það eru lausir tímar um hádegisbil á sunnudögum á Varmá og ákveðið að 
framkvæmdastjóri og formaður knattspyrnudeildar ræði málin nánar við þjálfara og stjórn BUR.  
Badminton leggur til að athugað verði með helgartíma í Lágafelli fyrir sína deild næsta vetur. 
 
Formaður aðalstórnar kemur á framfæri upplýsingum frá Magneu á skólaskrifstofu varðandi þátttöku 
barna í Frístundafjöri sem er 77% barna á Frístundafjörsaldri. Fundarmenn lýstu ánægju sinni með 
þennan árangur af  verkefninu sem átti upphaf sitt hjá félaginu. 
 
4. Stærri viðburðir framundan.  
Helga og Guðjón kynna stöðu undirbúnings fyrir 50+ mótið. Leggja til stofnun hóps um sölu veitinga á 
Varmársvæðinu sem kemur í hlut Aftureldingar. Allar deildir vinni sameiginlega að því og ágóða verði 
skipt eftir fyrirfram ákveðinni reiknireglu milli þeirra.  
Félagið þarf að tilnefna skemmtanastjóra sem skipuleggur skemmtidagskrá sem í boði verður og 
auglýst er eftir ábendingum um aðila í það embætti.  
 
Aðrir atburðir framundan:  
Blak úrslit í 2rri deild í blaki, eina helgi í mars.  
Badminton, Íslandsmót unglinga í badminton verður fyrstu helgi í mars. Líklega um 150 þátttakendur. 
Knattspyrna, í  júní verður Liverpoolskólinn og í ágúst verður Atlantismótið, bæði haldin á Tungu-
bökkum 
Handbolti, Íslandsmót, 5 fl. kk. í  18. -20. mars. 
 
5. Önnur mál. 
Blak spyr út í afrekssjóðinn. Formaður upplýsir að mál sjóðsins séu í skoðun.  
Blak spyr um Nóra og vandkvæði í kerfinu. Framkvæmdastjóri nefnir að sérstakur Nórafundur sé 
fyrirætlaður í næstu viku, líklega á þriðjudag. 
Gjaldkeri aðalstjórnar minnir á fundi um fjármálin sem halda á með hverri deild í febrúar. 
Fundartímar ræddir lauslega. Nefnir einnig verkferla varðandi fjármál, fjáraflanir sem aðalstjórn hefur 
ákveðið að útbúa.  Nefnir að stuðst verði við reglur sem önnur íþróttafélög hafa þegar sett sér. 
Mikilvægt sé að allar deildir vinni eins og að sömu vinnureglur gildi. 
Fótbolti spyr um ársskýrslur, hvort eitthvað mæli gegn því að hafa ársskýrslu á rafrænu formi. 
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Formaður aðalstjórnar upplýsir að einungis verði prentaður út takmarkaður fjöldi ársskýrslna 
aðalstjórnar. 
Badminton spyr hvort allir styrkir og framlög frá bænum séu komin í hús, hreinsunarfé o.fl. Gjaldkeri 
og framkvæmdastór telja að svo sé en framkvæmdastjóri mun kanna málið nánar. 
Badminton spyr um Errea samninginn,  Upplýst er að skjal er farið til Errea fyrir þá til að fylla inn hvað 
þeir eru búnir að láta hverri deild í té og hvað standi þá út af samkvæmt samningnum. 
Upplýsingarnar verða bornar undir hverja deild fyrir sig og málin gerð upp. Errea á að skila skjalinu í 
næstu viku. 
Handbolti, spyr út í gæðin, segir sauma rakna í treyjum. Deildir beðnar um að koma öllum 
athugasemdum varðandi búninga til framkvæmdastjóra. 
 

 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:23 

Fundargerð ritaði Anna Sigríður Guðnadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


