
Aðalfundur sunddeildar Keflavíkur 28.janúar 2008. 
 
1. mál. Fundarsetning. 
Aðalfundur sunddeildar Keflavíkur haldinn í K-húsinu 28. janúar 2008  kl. 20.00. 
Guðmundur formaður setti fundinn og bauð alla fundarmenn velkomna. Á fundinn voru 
mættir 11 fundarmenn sem skráðu sig á meðfylgjandi blað. 
 
2. mál: Kostning fundarstjóra. 
Formaður lagði til að Níels yrði fundarstjóri og var það samþykkt einróma. 
 
3. mál: Kostning fundarritara. 
Níels lagði til að Guðbjörg Lilja yrði fundarritari og var það samþykkt einróma. 
 
4. mál: Fundargerð síðasta aðalfundar. 
Fundargerð síðasta aðalfundar var lögð fram og fundarmönnum boðið að lesa hana. Samþykkt 
athugasemdalaust. 
 
5. mál: Skýrsla stjórnar. 
Guðmundur (G) las upp skýrslu stjórnar og fór yfir atburði s.l. árs. Formaðurinn sagði að árið 
2008  hafi verið einkar farsælt hjá sundmönnum  í Reykjanesbæ.  Taldi G  upp helstu afrek 
ársins bæði í liðakeppnum, einstaklings- og boðsundsgreinum innanlands sem utan. 
Fram kom að þrír sundmenn þau Birkir Már, Davíð Hildiberg og Guðni  hafi hlotið styrk frá 
ÍSÍ 2007.  
Guðni var valinn Sundmaður og einnig íþróttamaður Keflavíkur árið 2007. 
 
Í maí var hið árlega Sparisjóðsmót haldið og  í  júni  var Bikarkeppni Sundsambands Íslands 
haldin í Vatnaveröld. Mótshaldið  gekk það vel að ákveðið hefur verið að Bikarkeppnin 
verður haldin aftur  hér í Vatnaveröld nú í ár. G greindi frá því að stefna sunddeildarinnar væri 
að halda tvö stór mót á ári. 
.  
Á lokahófi IM 25 var Steindór valinn þjálfari ársins og er hann vel að titlinum kominn. Þeir 
Steindór og Eðvarð eru svo sannarlega gullmolar sem hafa unnið að uppgangi 
sundíþróttarinnar hér í bæ af krafti og hugsjón í mörg ár sagði formaður. 
 
 Fram kom að æfingargjöld hafi hækkað um 7% og var það gert til að mæta hækkun gjalda til 
SSÍ. Þrátt fyrir þessa hækkun þá býður sunddeild Keflavíkur upp á ein ódýrustu æfingargjöld 
landsins. 
 
Heimasíðan hefur tekið miklum framförum á árinu og skráningar í Felix verða einnig 
markvissari með hverju ári. 
 
Fram kom að ungbarnasund hófst í haust undir stjórn Heiðrúnar Bjargar Sigmarsdóttur í 
Heiðarskólalaug. Þar æfa líka börn á aldrinum 2-6 ára undir stjórn Sóleyjar Margeirsdóttur. 
Steindór Gunnarsson æfir eldri hóp ÍRB, og Eðvarð æfir yngri hóp ÍRB í Vatnaveröld.  
Sundmenn á aldrinum 6-12 æfa undir stjórn Írisar Daggar Steinsdóttur einnig í Vatnaveröld 
Fjöldi iðkenda SK var í haust skráður 202, sem er aukning frá síðasta ári. 
 
Skýrsla stjórnar samþykkt athugasemdalaust.  
 
 



6. mál: Ársreikningar lagðir fram 
Formaður las upp ársreikning síðasta árs og greindi frá því að engin styrkur frá aðalstjórn hafi 
verið þetta sundár. Ársreikningar samþykktir einróma. 
 
7. mál: Kaffihlé. 
 
8. mál: Kostningar. 
A) Kostning formanns: 
Guðmundur Jón Bjarnason formaður. 
 
B) Kosning meðstjórnenda: 
Guðrún Antonsdóttir, Guðbjörg Lilja Jónsdóttir, Falur Helgi Daðason og Júlíus Friðriksson 
voru kosinn einróma. 
 
C) Kosning í varastórn: 
Sigríður B. Björnsdóttir, Sigurbjörg Róbertsdóttir, Elín Rafnsdóttir   og Þórhildur Jónsdóttir 
voru kostnar einróma. 
 
D) Endurskoðendur: 
Sömu endurskoðendur verða áfram og verið hafa þeir Daði Þorgrímsson, Margeir Þorgeirsson 
og til vara Birgir Ingibergsson. 
 
Tillögur um nefndir liggja ekki fyrir. 
 
9. mál: Æfingagjald fyrir næsta starfsár. 
Ákveðið að vísa því til stjórnar. 
 
10. mál: Fjárhagsáætlu næsta starfsárs lögð fram. 
Guðmundur lagði fram fjárhagsáætlun 2008. Fjárhagsáætlun samþykkt einróma.  
 
11. mál: Önnur mál. 
Guðmundur bað um orðið. Sagði að siður væri að kveðja stjórnarmenn sem væru að hætta og 
þakkaði Níels fyrir góð störf  síðustu ár. Heiðruðum Níels og Önnu Maríu hans betri helming 
með mynd og blómum fyrir góð störf í þágu félagsins. Níels þakkaði gjafir og ánægjulegt 
samstarf síðustu 7 ár. 
 
Badda bað um orðið og talaði fyrir hönd Aðalstjórnar Keflavíkur. Sagði að gott væri að sjá 
deildina réttum megin við núllið og bað sunddeildina að vera duglega að setja allt inn í Felix.  
Aðalstjórn fylgist vel með því sem sett er þar inn og ákveður styrki til sunddeildarinnar út frá 
Felix. Badda bað um að skýrslan bærist framkvæmdastjóranum fyrir aðaðfund félagsins 
28.feb.2008. Badda bað stjórn um að passa vel upp á dómaramálin og að hvetja foreldra að 
fara á dómaranámskeið. 
 
12.mál fundi slitið. 
Níels slítur fundi kl.21.25. 
 
 
 
 


