
Aðalfundur Vík 25. mars 2009 
Fundargerð 

Mættir eru 23 félagsmenn, dræm þáttaka félagsmanna og þá sérstaklega keppenda. 

Formaður setti fundinn og kosinn var fundarstjóri Leópold Sveinsson og fundarritari 
Helga Þorleifsdóttir 

1. Hrafnkell formaður las skýrslu stjórnar, birt í heild sinni á netinu, skýrsla 
stjórnar samþykkt með klappi fundarmanna. 

2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til umræðu og samþykktar. Rekstartekjur 
félagsins voru 19.085.413, rekstrargjöld voru 19.511.122, tap félagsins var 
811.487, efnahagsreikningur er birtur á netinu. Guggi spurði um mun á tekjum 
v/keppnisgjalda 2007-2008, færri keppendur og minni (klausturskeppni). 
Reikningar eru samþykktir með öllum greiddum atkvæðum.  

3. Fjárhagsáætlun næsta árs.  Hrafnkell áætlar tekjur svipaðar og síðasta árs og 
verður kannski þyngri róður, áætlar að styrkir verði minni eða um 4.000.000 
fyrir árið 2009, tekjur 18.150.000, gjöld 17.950.000 og hagnaður um 200.000 
en þetta er allt áætlun. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

4. Lagabreytingar. Tillaga er um að breyta nafni félagsins í 
Vélhjólaíþróttaklúbburinn. Skammstafað V.Í.K, verið að færa okkur aftur til 
hins gamla nafns því við erum orðin betur kynnt og Vélhjólaíþróttafélagið 
hefur ekki fest sig í sessi. Var breytt fyrir tveim árum. Kalli vill ekki breyta, 
Einar Sverris vill breyta, Kristján bendir á að við höfum aldrei breyst í skrám 
ÍSÍ. Tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, 2 sátu hjá. 

5. Kosning nefnda. Tillaga í motocrossnefnd. Einar Bjarnason, Þóroddur 
Þóroddsson, Hrafnkell Sigtrygsson, Varamaður Einar Sverrisson. Samþykkt 
með lófataki. Enduronefnd: tilnefndir eru Gunnlaugur R. Björnsson, 
Guðbjartur Stefánsson, varamaður Árni Stefánsson. Samþykkt með lófataki. 

6. Kosning umhverfisnefnd. Gunnar Bjarnason, Leopold Sveinsson, Ólafur 
Guðgeirsson, varamaður Einar Sverrisson. Samþykkt með lófataki. 
Álfsnesnefnd. Tilnefndir eru Einar Bjarnason, Örn Erlingsson, Reynir 
Jónsson. Samþykkt með lófataki. Bolaöldunefnd. tilnefndir eru Grétar 
Sölvason, Einar Sigurðarson, Ólafur Þór Gíslason, Kristján Grétarsson og 
varamaður Jóhann Halldórsson. Samþykkt með lófataki. Vefnefnd er Hákon 
Ásgeirsson, Einar Sverrisson. Samþykkt með lófataki. Skemmtinefnd er 
Magnús þór Sveinsson, Helga Þorleifsdóttir og Björk Erlingsdóttir. Samþykkt 
með lófataki.  

7. Kosning Formanns, ekkert mótframboð Hrafnkell Sigtryggsson er sjálfkjörinn 
og þökkum við það. Samþykkt með lófataki. 

8. Kosning 4 manna í stjórn. Tilnefndir eru Birgir Már Georgsson. Ólafur Þór 
Gíslason, Jóhann Halldórsson og Þóroddur Þóroddsson, Varamenn Karl 
Gunnlaugsson, Hrafn Guðbergsson, Sverrir Jónsson, Einar Sverrisson 
samþykkt með lófataki. Kosning tveggja endurskoðenda, tilnefndir eru Jón 
Örn Valsson og Einar Sigurðarson, samþykkt með lófataki. 

9. Önnur mál.  Jón Örn spyr um hvernig sé háttað með greiðslu á félagsgjöldum, 
Hrafnkell segir 3 leiðir notaðar. Fyrst er mönnum boðið að greiða í gegnum 
félagakerfið, síðan að greiða heimsenda greiðsluseðla eða millifæra inn á 
reikning. Jón Örn heldur að við getum halað inn meiri peninga með því að 
rukka 500 kall á greiðslukort  per mánuð allt árið. 
 
Spurning hvort eigi að borga inn á svæðið 500 kall? Félagið vill það ekki, vill 
frekar fá menn inn á svæðið, gæti minnkað ef menn eru rukkaðir fyrir að 
keyra. Spurning hvort við getum haft posa upp frá og menn geti borgað 
félagsgjöld þar t.d. á svæðinu eða Kaffistofunni, því það eru menn sem nota 



enduro svæðið og aðra aðstöðu og eru ekki félagsmenn. 
 
Spurning um tekjur af fjórhjólaleigunni. Félagið fær uþb. 1.000.000 frá henni á 
ári, ágætt samstarf. Ábending um að fjórhjól/fjórhjólaleiga hafi skemmt mikið í 
kringum svæðið – reglulega talað við leiguna en erfitt að ná til annarra. Þetta 
gæti komið í bakið á okkur þar sem fæstir gera greinarmun á hjóla eða 
fjórhjólaförum. Sverrir segir að komin sé hugmynd að deild innan VÍK fyrir 
fjórhjól sem vel hefði verið tekið á móti. Það væru þó meira keppnismenn sem 
tilheyrðu þeim hópi. En það væri ágætt að byrja þar og hinir fylgja kannski á 
eftir.  
 
Tillaga til stjórnar að athuga með þessar mánaðargreiðslur og verður það 
gert. Jón Örn hefur áhyggjur af fækkandi félögum. Keppnisgjöld eru óbreytt í 
stærri flokkum í sumar en lækka hjá 85cc og konum. Grétar kemur með 
hugmynd að búa til límmiða VÍK logo 2009 og líma það á hjólið sem þýðir að 
viðkomandi hefur greitt félagsgjaldið. Gunnar vill halda Bolaöldudag til að 
trekkja inn nýja félagsmenn, sem geta hitt hetjurnar sínar, menn eru að nýta 
aðstöðu og borga ekki fyrir, verðum að ná í þá peninga. Tillaga til stjórnar 
menn að geta skráð sig í félagið í Litlu Kaffistofunni, Kalli sér á áhuganum að 
þeir sem sitja fundinn ætli að hjálpa stjórninni að rukka inn. Gunni málari 
minnist á motocross.is og finnst að það megi breyta henni, leiðinleg! Hrafnkell 
notaði tækifærið og kynnti nýtt útlit á vefnum sem var opnaður í kvöld. Félagið 
óskar eftir að fleiri bjóði sig fram til að skrifa inn á hana. Ef menn hafa áhuga 
á að skrifa inn á síðuna þá er bara að fá aðgang og skrifa. Gulli vill skrifa inn.  
 
Heldur hefur aukist í hópnum sem er mættur hér í kvöld en nú eru komnir 28 
manns á fundinn. Guggi spyr hvort við eigum að skoða Klaustur, það verður 
ekki gert meðan sömu eigendur eru að Efri-Vík auk þess sem fyrirhöfnin við 
keppnishald þetta langt frá er mjög mikil nema til komi mjög gott samstarf við 
heimamenn. Er eitthvað sem við getum gert í staðinn?  Kalli talar um Mývatn, 
muninn á gestrisni þar og á Klaustri. Á Mývatni ertu velkominn en á Klaustri 
líður honum eins og glæpamanni - er hægt að hafa keppni þar? Maggi spyr 
hvort við ættum að auglýsa eftir svæði? Einar Sverris minnir þá að á sínu 
fyrsta ári kepptu 200 manns í Bolaöldu og fannst keppnin mjög skemmtileg og 
bara nokkuð góður keppendafjöldi - af hverju ekki áfram þar?   
                        

10. Lagt til að fundargerð birtist á neti. Samþykkt með lófataki. 
11. Fundi slitið kl 21.45 

 


