Stjórnarfundur golfklúbbs Dalbúa
Haldinn 22. febrúar 2017.
Fundargerð

Fundur haldinn í fundarsal Grafia Stórhöfða 31 settur kl. 17.15.
Mætt:

Páll Þ. Ólafsson, Hafsteinn Daníelsson, Ásbjörn Sveinbjörnsson,
Eiríkur Þorláksson, Bryndís Scheving, Halldór Snæland

Páll Þ. Ólafsson formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.
Á dagskrá fundarins voru eftirfarandi málefni :
1. Umræður um auglýsingu eftir nýjum rekstraraðila.
2 aðilar búnir að lýsa yfir áhuga á starfinu. Engin ákvörðun tekin fyrr en umsóknarfresti
lýku þann 31.mars 2017.
2. Umsóknir félagsmanna RSÍ, Grafía og VM um aðild að golfklúbbnum Dalbúa :
Formaður hefur útbúið skjal um aðildarumsókn í golfklúbb Dalbúa fyrir félagsmenn í
RSÍ, Grafía og VM félags vélstjóra og málmtæknimanna.Þetta mun síðan verða kynnt
nánar á heimasíðum
félaganna.
3. Gjaldskrá ársins 2017.
Að fengnu leyfi aðalfundar um að stjórn megi hækka gjaldskrá ársins 2017 um allt að 5%
var ný gjaldskrá ákveðin :
Árgjald einstaklinga
kr. 35.700.- með GSÍ gjaldi
Árgjald hjóna
kr. 61.950.- með GSÍ gjaldi
Árgjald einstalinga 67 ára og eldri kr. 31.500.- með GSÍ gjaldi

Árgjald hjóna 67 ára og eldri
kr. 57.500.- með GSÍ gjaldi
Árgjald unglinga yngri en 16 ára kr. 15.000.Vallargjald einstaklinga
kr. 3.000.Vallargjald hjóna
kr. 4.500.Vallargjald 16 ára og yngri kr. 1.800.16 ára on yngri spila frítt fyrir hádegi mánudags til og með fimmtudags
67 ára og eldri fá 20% afslátt mánudaga til fimmtudaga
4. Tillaga að mótaskrá rædd.
Mótaskrá sumarsins rædd ítarlega og fyrirhugað að leggja hana fram á næsta
stjórnarfundi.
5. Kynning á samningum við RSÍ, GRFÍA og VM.
Formaður mun útbúa texta sem birtur verður á heimasíðu Dalbúa, þar sem fjallað verður
um samninga Dalbúa við RSÍ, Grafía og VM þar sem samningarnir verða útskýrðir
nánar, auk lista yfir tæki og búnað sem Dalbúi mun kaupa af fyrrverandi rekstraraðilum.
Næsti stjórnarfundur boðaður 3. apríl kl. 17.15 að Stórhöfða 31.
Fleira var ekki rætt á fundinum.
Fundi slitið kl. 18.30
Fundargerð rituð af Halldóri Snæland.

