342. Stjórnarfundur haldinn 18. nóv. 2009 kl:17:00
Mættir: Einar, Kári, Þórður, Sigurvin, Birgir, Sveinn, Guðjón og Bjarney.
1. Skoðunarferð um nýja félagsheimili Keflavíkur.
2. Fundagerð síðasta fundar.
Lesin og samþykkt.
3. Innkominn bréf.
Bréf frá ÍSÍ v/ samninga við Flugfélag Íslands, tölvupóstur frá Jóhönnu Reynisdóttur
útibústjóra Kaupþings v/ styrkumsóknar félagsins varðandi sögusýningu og ritun á 80 ára
sögu félagsins, því miður var beiðninni hafnað og bréf frá UMFÍ v/ tillagna sem
samþykktar voru á 46. sambandsþingi UMFÍ í Reykjanesbæ.
4. Send bréf.
Umsókn um styrk v/ ritun á 80 ára sögu Keflavíkur send á Ómar Valdimarsson
framkvæmdastjóra Samkaupa, Júlíus Jónsson forstjóra HS Veitu og HS Orku, og
Guðbrand Einarsson formann Verslunarmannafélags Suðurnesja.
5.Jólablað 2009.
Blaðið í vinnslu. EH sagði frá því að það efni sem komið væri og væntanlegt efni kæmist
jafnvel ekki fyrir í 20 síðna blaði. Framkvæmdastjóra heimilt að stækka blaðið í 24 síður
ef með þarf. Fimleikadeild sér um útburð
6. Sala á 80 ára sögu Keflavíkur
Bókin verður til sölu í Reykjaneshöllinni, Kóda, K-Sport, K-markaði í Nettó,
Sundmiðstöðinni við Sunnubraut og í félagsheimili okkar Hringbraut 108.
7. þing ÍRB.
Þing ÍRB var haldið 10 nóv. í félagsheimili Keflavíkur. Jóhann B. Magnússon
kjörinn formaður, Einar Haraldsson gekk úr stjórn eftir 10 ár sem varaformaður.
Kári Gunnlaugsson var kjörinn í stjórn ÍRB.
8. Önnur mál.
KG greindi frá því að á fyrsta stjórnarfundi nýkjörinnar stjórnar ÍRB hafi hann verið
kjörinn sem varaformaður. Hann skýrði einnig frá helstu verkefnum á vegum ÍRB fram á
næsta ár. Ákveðið að vera með kjör íþróttamanns Keflavíkur 29. desember kl. 20:00 í
félagsheimili okkar Hringbraut 108. EH óskaði eftir því við stjórnarmenn hvort þeir vildu
gefa kost á sér í nefndastörf á vegum UMFÍ.
Umræður um nýja félagsheimili Keflavíkur og aðstöðu knattspyrnumanna á nýja
æfingasvæðinu fyrir aftan Reykjaneshöllina. Framkvæmdastjóra falið að óska eftir því
við Stefán Bjarkason framkvæmdastjóra íþrótta- og tómstundasviðs og Ragnar Örn
Pétursson íþróttafulltrúa RNB um að koma á fund með aðalstjórn félagsins 2. desember
kl. 17:00 til að ræða þessi tvö málefni.
Næsti fundur 2.12. ´09

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:00
Fundinn ritaði SG

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

