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261. Stjórnarfundur haldinn 18. janúar  2006  kl:18:00 
Mættir: Einar, Kári, Þórður,Sigurvin, Birgir, Sveinn, og Bjarney. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar.  
Engar athugasemdir. 
 

2. Innkomin bréf.  
Skinfaxi. Bréf frá ÍSÍ nýr listi WADA yfir bönnuð efni og aðferðir. Bréf með 
tölvupósti frá Engilbert Hafsteinssyni sem vill samstarf við Keflavík með að selja logó 
félagsins í gsm síma. Ákveðið að fara í samstarf á grundvelli tillögu B sem veitir 
félaginu 20% af sölu logó félagsins. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá málinu við 
Engilbert.  
 

3. Send bréf. 
Engin 
 

4. Aðalfundir deilda. 
Aðalfundir deilda hafa verð auglýstir og fara fram í félagsheimili okkar að Hringbraut 
108 og  er fyrsti fundurinn á mánudaginn 23. janúar kl.20:00. 
Annars eru dagsetningar þessar: 

Taekwondodeild  mánudagur      23. janúar kl. 20,00  

Badmintondeild  þriðjudagur      24. Janúar kl.20,00  

Fimleikadeild  miðvikudagur    25. janúar kl. 20,00  

Sunddeild   fimmtudagur     26. janúar kl. 20,00  

Skotdeild   laugardagur   28. janúar kl.14,00 

Körfuknattleiksdeild mánudagur     30. janúar kl.20,00  

Knattspyrnudeild  þriðjudagur      31. janúar kl.20,00  
 

5. Aðalfundur félagsins. 
Ákveðið er að halda aðalfund félagsins mánudaginn 27. febrúar 2006 í félagsheimili 
félagsins að Hringbraut 108 kl. 20:00. 
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6. Önnur mál. 
Aðalstjórn fagnar nýju íþróttasvæði fyrir ofan Reykjaneshöllina þeirri uppbyggingu 
sem þar fer fram sem verður íþróttahreyfingunni mikil lyftistöng. 
Ákveðið að Einar, Kári og Þórður ræði félagsheimila mál við fullrúa bæjarins. 
Birgir kynnti niðurstöður nefndarinnar (hvað ef verður slys ?) og hvernig best sé að 
standa að málum ef slys verða á iðkendum eða þjálfurum Keflavíkur í 
íþróttamannvirkjum bæjarins. Setja samræmdar reglur þar um sem verða síðan settar 
upp í íþróttamannvirkjum bæjarins. 
Bréf frá Kristjáni Guðlaugssyni gjaldkera körfuknattleiksdeildar Keflavíkur þar sem 
óskar er eftir heimild til áframhaldandi yfirdrætti að upphæð 800.000- þúsund króna til 
lok mars 2006 í Landsbanka Íslands Keflavíkurútibúi. Samþykkt að veita 
körfuknattleiksdeild Keflavíkur heimild til 800.00- þúsund króna í Landsbanka Íslands 
Keflavíkurútibúi til 31. mars 2006. 
 
 

Fleira ekki gert fundi slitið kl. 19:15. 


