
 

 

Aðalstjórn Völsungs 

Dagsetning: 24.9.2020 

Vallarhús 

kl. 17:30 

Mætt: Davíð Þórólfsson, Heiða Elín Aðalsteinsdóttir, Lilja Friðriksdóttir, Jóna Björg Pálmadóttirog Jónas 

Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri. 

 

1. Félagskort 

Félagsgjald verður sen út um miðjan október mánuð og munu félagsskírteini fylgja með hverju 

greiddu félagsgjaldi líkt og fyrir árið 2020. Félagsskírteinið skilaði ánægju meðal félagsmanna og 

að auki greiddu fleiri félagsmenn félagsgjaldið en árið þar á undan. 

 

Eftirtalin fyrirtæki verða áfram með afslátt fyrir handhafa félagsskírteina: 

Garðarshólmi 

Sjóböðin 

Salka 

Lemon 

Fosshótel Húsavík 

Skóbúð Húsavíkur 

Ísfell verslun 

Fatahreinsun Húsavíkur 

Afsláttur af gjaldskrá fyrir sal í vallarhúsi 

 

Aðalstjórn þakkar fyrrgreindum fyrirtækjum fyrir samstarfið. 

Félagsgjöldin verða send út um miðjan október. 

 

2. Þjónustu samningur við Norðurþing  

Samstarfs- og þjónustusamningur við Norðurþing rennur út um áramótin. Fyrir fundinum liggja 

drög að áherslum sem stuðst verður við í samningaviðræðum við sveitarfélagið. 

 

Samþykkt. 

 

 

3. Samstarf við Borgarhólsskóla – fundur með fulltrúum Borgarhólsskóla 

Föstudaginn 18. september fór framkvæmdastjóri ásamt Jónu Björg Pálmadóttur á fund með 

fulltrúum Borgarhólsskóla til að ræða hugmynd að samstarfi. Fyrir fundinum liggur minnisblað 

frá fundinum. 

 

Aðalstjórn lýsir ánægju sinni á að umræður eru hafnar milli íþróttafélagsins og skólans. 

 

4. Æfingagjöld að mestu leyti komin inn í Nora 



 

 

Æfingagjöld fyrir veturinn 2020-2021 eru að mestu leyti komin inn í Noraskráningarkerfi. Stefnt 

er á því að öll æfingagjöld verði kominn inní Nora fyrir mánaðarmót sept/okt. 

 

Lagt fram. 

 

5. Menninga- og viðurkenningarsjóður KEA 

KEA auglýsir eftir umsóknum fyrir íþrótta- og æskulýðsstyrki. Umsóknum þarf að vera skilað inn 

fyrir 22. október 2020. Úthlutun úr sjóðnum mun fara fram 1. desember 2020. 

 

Völsungur hefur sótt um styrk í íþrótta- og æskulýðssjóð KEA undanfarin ár og fengið úthlutað. 

Styrknum hefur síðan verið ráðstafað samkvæmt úthlutunar reglum aðalstjórnar til deilda 

félagsins. 

 

Framkvæmdastjóri sendir inn umsókn fyrir hönd Völsungs. 

 

6. Merkingar á Völsungsfatnaði 

Komið hefur upp sú staða að Völsungs merkingar hafa afmáðst eftir þvott.  

 

Málið er komið inná borð umboðsaðila Puma sem er að finna lausn á málinu. 

 

 

Fundi slitið: 19:00  


