6 mars 2017.
Fundur nr. 4 á árinu 2017, í aðalstjórnar Vestra, haldinn kl 17.00 á neðri hæðinni í Vestra húsinu.
Mættir eru; Guðfinna Hreiðarsdóttir, Gísli Jón Hjaltason, Guðni Guðnason, Sólrún Geirsdóttir og
Sigurður Jón Hreinsson.
Guðfinna Hreiðarsdóttir varaformaður stýrði fundi í fjarveru formanns.
Eitt mál er á boðaðri dagskrár:
1. Aðalfundur 2017.
Á síðasta fundi var lagt fyrir stjórnarmenn að fara að huga að dagsetningu fyrir væntanlegann
aðalfund Vestra. Stefnt var að því að fundurinn yrði í lok mars. Mjög hæpið er að það hafist
úr þessu, enda eiga allar deildir eftir að halda sína aðalfundi. Ákveðið að senda út tilmæli til
deilda um að klára að halda sína aðalfundi fyrir 31 mars. Stefnt að því að halda aðalfund Vestra
12 apríl nk.
Önnur mál.
1. Fundur í Skipulags- og mannvirkjanefnd um deiliskipulag á Torfnesi.
Að beiðni félagsins hafa fulltrúar frá félaginu verið boðaðir á fund Skipulags- og
mannvirkjanefndar, miðvikudaginn 8 mars nk. Á þeim fundi stendur til að hefja vinnu við
breytingu á deiliskipulagi Torfnes, með það fyrir augum að settur verði inn byggingarreitur fyrir
knattspyrnuhús á svæðinu.
Á fundi sem Hjalti formaður átti með bæjarráði 30 janúar sl. var niðurstaða, að vilji væri til
þess að reist yrði knattspyrnuhús og að málið yrði sent inn í skipulagsnefnd.
Skoða þarf hvaða möguleikar eru á staðsetningu fótboltahúss á svæðinu, með tilliti til hvaða
framtíðarsýn; er varðandi nýtingu fótboltamannvirkja, önnur mannvirki á svæðinu,
grenndaráhrif mannvirkja á nánustu nágranna og mögulega röð framkvæmda.
Guðfinna og Sigurður eru bæði nefndarmenn í Skipulagsnefnd og er því heppilegt að aðrir
fulltrúar komi frá félaginu. Gísli Jón reiknar með að mæta við annan mann, sem fulltrúi
félagsins.
2. Spurt var út í stöðu mála varðandi stuðningsmannavörur
Jenný Hólmsteinsdóttir, Birna Lárusdóttir og Aníta Ólafsdóttir eru að kanna hvaða vörur væri
hægt að starta með sem stuðningsmannavörur til tekjuöflunar fyrir Vestra. Málið er í góðu
ferli en engu að síður þarf að ljúka málinu með formlegum hætti og spurning um að samið
verði skipunarbréf fyrir þær sem nefnd.
3. Spurt var út í stöðu mála varðandi ferðanefnd.
Hafþór Halldórsson og Daníel Jakobsson til að kanna ferðatíðni og ferðakostnað vegna
keppnisferða hjá félaginu. Málið er enn í vinnslu. Guðni er enn að leita eftir tölum úr körfunni
og blakinu. Hjalti ætlaði að leita eftir tölum frá fótboltanum.
Fundi slitið kl 18:00.
Fundargerð ritaði Siggi Hreins

