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258. Stjórnarfundur haldinn 24. nóv.  2005  kl:18:00 
Mættir: Einar, Kári, Þórður, Sigurvin, Sveinn, Bjarney og Guðjón. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar.  
Engar athugasemdir. 
 

2. Innkomin bréf.  
Bréf frá UMFÍ v/ mikilvægi og sérstöðu vatns fyrir land, þjóð og lífríki. Veggspjald 
fylgir með sem dreifa á í íþróttahús og sundstaði. 
 

3. Send bréf. 
Engin. 
 

4. Jólablað Keflavíkur. 
Blaðið í vinnslu og miðar ágætlega en treglega gengur að fá inn greinar frá 
deildum. 3. flokkur kvenna í knattspyrnu kemur til með að bera blaðið út. 
 
5. Stjórn knattspyrnudeildar mætir á fund. 
Einar bauð stjórn knattspyrnudeildar velkomna á fund aðalstjórnar. Einar sagði frá því 
með hvaða hætti aðalstjórn hefði komið að eldri skuldum deildarinnar sem voru við 
Sparisjóðinn í Keflavík þannig að deildin getu nú starfa að fullum krafti á nýjum 
forsendum og er hið besta mál. Einar fór yfir hlutverk stjórnarmanna, ábyrgð og 
skyldur. Fjárhagur deilda sé í lagi þ.e.s. fjárhagsáætlanir og bókhald. Reiknishald gefi 
rétta mynd af stöðu deildarinnar. Einar gaf síðan orðið laust og yrðu umræður um 
málefni deildarinnar og starfsemi aðalstjórnar. Fyrirspurn frá stjórn knattspyrnudeildar 
um hvor hægt væri að fá aðgang að kjallara til að þvo búninga og geyma. Aðalstjórn 
sér ekkert sem hindri það og heimilar deildinni að nota kjallarann í samráði við 
framkvæmdastjóra félagsins. Deildin er á hrakhólum með skrifstofu aðstöðu og kom 
upp hugmynd um að hugsanlega væri hægt að breyta setustofu í skrifstofu tímabundið 
til að leysa mál deildarinnar. 
 
 

6. Önnur mál. 
Einar kynnti útfærslu á hálsbindi með logoi félagsins ofið í. Framkvæmdastjóra falið 
að gera pöntun á þrjúhundruð bindum. 
Einar sagði frá því að búið væri að greiða deildum sinn hluta af útdeilingu af 
fjármagni af sölu byggingarréttar af Heiðarenda 2, 4, 6 og 8. 
Einar H., Þórður M. K., Rúnar A. formaður knattspyrnudeildar og Kristján 
Guðlaugsson Gjaldkeri körfuknattleiksdeildar sóttu fjármálaráðstefnu ÍSÍ. 
Einar sat fund á vegum ÍRB sem ÍSÍ boðaði til vegna sameiningar íþróttahéraða. 
 
 

Fleira ekki gert fundi slitið kl. 20:40. 


