
Stjórnarfundur SK haldinn í K-húsinu 2. september 2009 kl. 20:00. 
Mættir: Guðmundur,  Lilja, Hjördís, Ásta, Sigurbjörg og Júlli. 
Falur komst ekki vegna veikinda heima fyrir. 
 

Farið yfir fundargerðir tveggja síðustu funda og þær samþykktar. 
1.mál Fundargerð 

                            

Útbúin orðsending, sjá næstu síðu. Ákveðið að fundarmenn melti innihald hennar fram yfir helgi og ef enginn geri 
athugasemdir fyrir mánudag, þá muni formaður senda orðsendinguna. 

2. mál Taka ákvörðun um framhald samstarfs við SN 

 
 
Hjördís er að vinna í bæklingi fyrir foreldra og mun ljúka gerð hans fyrir foreldrafundina og fá ábendingar frá öðrum 
stjórnarmeðlimum. Þjálfarar munu kynna áherslur vetrarins og formaður gera grein fyrir stöðu mála gagnvart samstarfi við 
SN. 

3.mál Undirbúa foreldrafundi í næstu viku 

 

Okkur hefur verið boðið að senda fólk á dómaranámskeið hjá Ármanni í lok september. Ákveðið að kynna þetta fyrir 
foreldrum á foreldranámskeiði. 

4.mál Dómaranámskeið hjá Ármanni 

 

Önnur mál ekki rædd. 
5.mál Önnur mál 

 
 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl.22:00 
Foreldrafundir í  næstu viku, næsti stjórnarfundur ekki tímasettur.  
Ritari Guðmundur Jón Bjarnason 
 



 Reykjanesbæ 7.9.2009 
 

Til:  Stjórnar Sunddeildar Njarðvíkur 
Frá:  Stjórn Sunddeildar Keflavíkur 
Afrit:  Einar Haraldsson formaður Keflavíkur, Steindór Gunnarsson, Eðvarð Þór 

Eðvarðsson, Ragnar Örn Pétursson og Stefán Bjarkarson. Bréfið verður kynnt fleiri 
aðilum. 

Efni:  Uppsögn samstarfssamnings 
 
 
Stjórn Sunddeildar Keflavíkur (SK) segir hér með upp samstarfssamningi við stjórn 
Sunddeildar Njarðvíkur (SN). Ástæða uppsagnar er ósamræmanleg framtíðarsýn 
sunddeildanna.   
Stjórn SK telur það grundvallaratriði, fyrir margra hluta sakir, að framtíðarstefna deildarinnar 
feli í sér að vinna heilum hug að því að efla og styrkja heilsteypt félag sem æfir, syndir, keppir 
og kynnir sig undir einu merki. Þessar áherslur voru kynntar á opnum fundi fyrr á árinu. Við 
teljum að við höfum komið heil fram í samstarfi okkar við SN og höfum boðið SN að innsigla 
samstarf deildanna með því að stofna eitt sterkt sundfélag í Reykjanesbæ, jafnvel þó það hefði 
falið í sér að við hefðum þurft að segja skilið við öflugan bakhjarl og góða félaga hjá 
Keflavík. Allt frá því að slíkar hugmyndir voru viðraðar síðla árs 2008, þá hefur það komið 
berlega fram að SN hefur ekki áhuga á því hinu sama. Við sjáum því ekki tilgang í því að þróa 
frekar samstarf deildanna, heldur er mun eðlilegra fyrir okkur að rækta betur samband okkar 
við aðalstjórn Keflavíkur og aðrar deildir Keflavíkur, sem við höfum að vissu leiti vanrækt á 
undanförnum árum. Stjórn SK mun því hér eftir stefna að því að efla og styrkja heilsteypta 
sunddeild sem æfir, syndir, keppir og kynnir sig undir merkjum Keflavíkur, íþrótta- og 
ungmennafélags. 
Við förum þess á leit að SK og SN leiti leiða til að slíta samstarfinu sem fyrst, þó þannig að 
við tökum tillit til hagsmuna sundmanna og þjálfara þar sem tímabilið er nú þegar hafið. Vil 
teljum best fyrir alla aðila ef hægt er að finna leiðir til að slíta samstarfinu strax og hefjast 
handa við að byggja upp með nýjum áherslum. Ef SK og SN reynist ekki mögulegt að finna 
leiðir til að slíta samstarfinu fyrr, þá mun núgildandi samstarfssamningur deildanna gilda þar 
til 31.7.2010, en frá og með 1. ágúst 2010 falla allir samningar deildanna úr gildi. Við lítum 
þannig á málin að hvorri deild fyrir sig sé frjálst að undirbúa samstarfsslit á hvern þann máta 
sem deildirnar telja vænlegastan. Rétt er að ítreka að ástæða uppsagnarinnar er 
hugmyndafræðilegs eðlis en alls ekki byggð á persónulegri óvild. Við vonumst eftir að eiga 
jákvæð samskipti við SN þangað til og eftir að samstarfi líkur. Enn fremur óskum við 
sundmönnum, foreldrum, þjálfurum og stjórn SN velfarnaðar í sundstarfinu um leið og við 
þökkum fyrir samstarf undanfarinna ár. 
 
Með vinsemd og virðingu, 
Stjórn Sunddeildar Keflavíkur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


