Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinn þriðjudaginn 29.09.2015 kl. 17:15
Mættir: Sigurður Bjarnason, Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir (ÞBS), Þorsteinn Þorbergsson (ÞÞ), Kristján B.
Thorlacius, Ásta Kristjánsdóttir, Sigríður Dís Guðjónsdóttir, Þorsteinn Júlíus Árnason. Einnig sat fundinn Jóhannes
Egilsson framkvæmdastjóri sem ritaði fundagerðina.

Fundargerð
Formaður, Sigurður Bjarnason, setti fund og stýrði.
1. Fundargerð aðalstjórnarfundar frá 14. október var lögð fyrir og samþykkt.
2. Félagagrunnur


Sigurður Gunnlaugsson framkvæmdastjóri Torg Fasteignasölu var með stutta
kynningu á tækifærum félagsins í að koma á fót öflugum félagagrunni.

3. 10 mánaða uppgjör aðalstjórnar og vallarsjóðs


Framkvæmdastjóri kynnti 10 mánaða uppgjör og útgönguspá fyrir árið 2015.
 Útlit er fyrir að vallarsjóður verði rekinn með um 2 mkr tapi á árinu
2015.





Hækkun á viðhaldskostnaði og kostnaður vegna umhirðu
grassvæða vega þar þyngst.



Einnig er útlit fyrir að aðalstjórn verði rekin með örlitlum halla en
það starfar fyrst og fremst af greiðslu styrkja vegna góðs
árangurs í meistaraflokkum á árinu.

10 mánaða uppgjör
 Deildirnar höfðu fengið sendar til sín uppgjörstölur deginum áður og
ekki haft tækifæri til að koma með athugasemdir. Því verða tölurnar
kynntar á næsta aðalstjórnarfundi
 Áhyggjur af stöðu fimleikadeildar voru ræddar




Framkvæmdastjóra, fjármálastjóra og gjaldkera falið að hitta
deildina og fara yfir stöðuna.

Lúðvík Ö. Steinarsson – bréf til aðalstjórnar
 Lagt fyrir bréf til aðalstjórnar frá Lúðvíki Ö. Steinarssyni um að leiða
vinnu við hönnun og fjármögnun á stækkun félagsheimili Stjörnunnar
og stúkubyggingar.




Aðalstjórn tók erindinu vel en vill þó bíða eftir niðurstöðum úr
deiluskipulagi á svæðinu áður en verkefnið verður tekið lengra

Staða á byggingu knatthúss
 Formaður kynnti aðalstjórn framgang mála varðandi byggingu
knatthúss.

4. Skýrsla framkvæmdastjóra


Kynning á formi á miðsölu þorrablóts Stjörnunnar sem þorrablótsnefnd hefur
lagt upp.



Tryggingamál félagsins rædd
Stjörnuheimilinu v. Ásgarð, 210 Garðabær, sími 565 1940, netfang stjarnan@stjarnan.is

 Framkvæmdastjóri fór yfir áhyggjur sínar af tryggingarmálum félagsins,
Framundan er fundur með TM til að fara yfir málið í heild sinni.
Framkvæmdastjóri mun kynna aðalstjórn niðustöður þeirrar vinnu
þegar verkefnið er komið lengra.


Áætlunargerð félagsins fyrir árið 2015 er ekki klár.
 Fjármálastjóri mun klára þá vinnu í desember og byrjun janúar og
kynna á fundi í janúar.



Framkvæmdastjóri kynnti sölu á Stjörnuvarning í verslun Hagkaups í
Garðabæ.



Stefnumótunarfundur aðalstjórnar er fyrirhugaður laugardaginn 12. desember.

5. Hamingjuóskir til fimleikadeildar


Aðalstjórn óskar meistaraflokki kvk í hópfimleikum til hamingju með
Norðurlandameistaratitilinn sem liðið hampaði þann 14. Nóvember.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:30. Ritað J.Egils

Stjörnuheimilinu v. Ásgarð, 210 Garðabær, sími 565 1940, netfang stjarnan@stjarnan.is

