438. Stjórnarfundur haldinn 13. nóv. 2014 kl:17:00
Mættir:

Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK) ,
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS) og Sveinn Adolfsson (SA).
Fjarverandi: Birgir Ingibergsson (BI) , Guðjón Axelsson (GA) og Birgir Már Bragason (BMB).

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkominn bréf.
Tölvupóstur frá Völu/Rúmfatalager/dúkar. Ákveðið að halda áfram með málið. Framkvæmdastjóra
falið málið.
Boð á jólahátíð knattspyrnudeildar Keflavíkur. Aðalstjórn þakkar gott boð.
Tölvupóstur frá Björgvini Jónssyni formanni júdódeildar Njarðvíkur v/ auglýsingu í afmælisrit
Njarðvíkur. Ákveðið að vera með auglýsingu og framkvæmdastjóra falið málið.

3. Send bréf.
Engin

4. Jólablað Keflavíkur.
EH sagði frá því að söfnun á auglýsingu í jólablaðið hafi gengi vel. Nokkuð góð skil er á greinum í
blaðið. Áætlað er að blaðið verði borið út fyrstu helgina í desember 5. – 7 og sér 3. flokkur drengja í
knattspyrnu um útburðinn.

5. Önnur mál.
EH kom inn á hann væri búin að óska eftir því að aðalstjórn fengi að koma á fund skotdeildar. Ákveði
að senda á allar stjórnir félagsins og óska eftir því að aðalstjón fái að koma inn á stjórnarfund hjá
deildum.
EH sagði frá því að hann hefði pantað 16 miða og svo yrði hver og einn að sjá um að greiða sína miða.
Umræður urðu um miðaverð á Þorrablót Keflavíkur. Stjórnarmönnum finnst að miðaverð hafi hækkað
helst til of mikið.
Ákveðið að hóf á útnefningu á Íþróttamanni og íþróttakonu Keflavíkur 2014 verði 29. desember 2014.
Ákveðið að húsnefnd verði þriggja manna. BMB formaður, Bjarney S. Snævarsdóttir og Einar
Haraldsson.
ÞMK sagði frá því að hann hefði sótt fræðslufund sem Byggðasafnið stóð fyrir miðvikudaginn 5.
nóvember í Bíósal Duushúsa. Efni fundarins var að kynna farandsýningu frá Síldarminjasafni Íslands
um
100 ára sögu bræðsluiðnaðarins á Íslandi.
Eiríkur Hermannsson kynnti rannsóknir sínar á tímaritinu Þrótti sem UMFK gaf út á árunum 1934-35.

Næsti fundur er 27. nóvember kl. 18:00
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.17:50

Fundinn ritaði BS
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