Vestri – fundur aðalstjórnar með formönnum deilda
Formannafundur mánudaginn 26. október kl. 17:00 (fjarfundur).
Mættir: Guðfinna Hreiðarsdóttir, Gísli Jón Hjaltason, Hjalti Karlsson, Hlynur Reynisson,
Jóna Lind Kristjánsdóttir, Jónas Gunnlaugson og Sólrún Geirsdóttir – úr aðalstjórn.
Aðrir: Ingólfur Þorleifsson og Þórir Guðmundsson (körfuknattleiksdeild), Sigurður Hreinsson
(blakdeild); Heiða Aðalbjargar (hjólreiðadeild); Svavar Guðmundsson, Tinna Hrund
Hlynsdóttir og Samúel Samúelsson (knattspyrnudeild);.
1.

Yfirlýsing körfuknattleiksdeildarinnar varðandi íþróttaskóla HSV.

Þórir og Ingólfur sögðu frá aðdraganda þess að körfuknattleiksdeildin hefur sagt sig úr
íþróttaskóla HSV. Undanfarin ár hefur barna- og unglingaráð körfunnar ekki verið ánægt með
boltaskólann. Í haust fékkst enginn þjálfari. Lítill áhugi hjá iðkendum. Launin mun lægri en
fyrir aðra þjálfun. Tímasetningin er slæm fyrir fólk sem er í vinnu og/eða skóla. Boltaskólinn
hefur lengi verið hitamál, hefur ekki gengið nógu vel að mati körfuknattleiksdeildarinnar.
Hefur verið reynt að kalla eftir umræðu um þróun boltaskólans en það hafa verið lítil
viðbrögð við þeirri beiðni að hálfu HSV. Karfan mun funda með stjórn HSV á morgun,
þriðjudag. Ekki meitlað í stein að hætta samstarfinu en það þarf að gera breytingar. Eru bara
að segja sig frá íþróttaskólanum – ekki segja sig úr HSV. Aðalstjórn vill fá að fylgjast með
hvað kemur út úr fundinum á morgun.
Ýmislegt kom fram í umræðunni: Almenn skoðun að íþróttaskólinn hafi ekki skilað því sem
lagt var upp með. Hefur t.d. ekki skilað fleiri iðkendum í deildirnar þegar ofar kemur í aldri.
Hugmyndafræðin er í grunninn góð (að börnin fái að prófa sem flestar greinar á hagkvæman
hátt) – hugmyndin var líka að brjóta upp skóladaginn – búið að breyta því – er núna í lok
skóladags. Skólanum fannst hitt ekki ganga upp.
Blakinu gengur líka illa að manna þjálfunina af sömu ástæðu og körfunni. Knattspyrnan
finnur ekki eins fyrir því enda er þeirra aðaltímabil á sumrin. Búa líka að því vera með
þjálfara í fastri vinnu sem getur sinnt íþróttaskólanum.
Þjálfarar hafa kvartað yfir agaleysi er í íþróttaskólanum. Eftir 2. bekk eru börn oft búin að
velja sínar greinar og hafa ekki áhuga á öðrum greinum. Agavandamálið er mismikið eftir
árgöngum – fer eftir samsetningu hópanna. Í sumum íþróttagreinum, t.d. þeim sem eru mjög
teknískar eins og blak eru bara 10-20% hópsins sem hafa áhuga á greininni. Hópurinn er of
stór. Væri viðráðanlegra ef um væri að ræða tvo árganga. Þjálfarar segja of mikinn tíma fara í
að sinna þeim sem engan áhuga hafa. Spurning hvort ekki væri rétt að stytta íþróttaskólann og
vera bara með 1.-2. bekk.
Viðruð var hugmynd um að fá foreldra til að aðstoða á æfingum eins og t.d. þarf á skíðaæfingum HSV. Þá kemur upp sama vandamál og með þjálfarana – æfingarnar eru á
vinnutíma flestra.
Þótt einhver deild sjái sér ekki fært að kynna ákveðna íþrótt – þá ætti íþróttaskólinn að geta
gert það.

Hjalti sagði að æskilegt hefði verið að yfirlýsingin hefði komið fyrst til aðalstjórnar – áður en
hún var send HSV. Þórir svaraði því til að körfuknattleiksdeildin hefði talið sig vera eina á
þessari skoðun og því sent bréfið í sínu nafni – ekki í gegnum aðalstjórn.
Spurning ef það fer þannig að karfan hættir í HSV – hvaða áhrif hefur það á íþróttaskólann
almennt. Hvaða áhrif hefur það á samninga bæjarins við HSV.
Spurt var hvernig yrði með æfingar fyrir yngri hópana í körfunni og sagði Þórir að líklega
þyrfti að sameina hópa svo hægt yrði að bjóða upp á æfingar fyrir þau.
Guðfinna benti á að í fyrirliggjandi drögum að samstarfssamningur Vestra og HSV sé gert ráð
fyrir að samningurinn gildi til þriggja ára. Mikilvægt að fyrir liggi hvernig málin þróast í
íþróttaskólanum áður en samið verður til svo langs tíma.
Formaður hjóladeildarinnar lýsti yfir áhuga á að koma að íþróttaskólann og vildi vita hvernig
hægt væri að koma því við. Best að hafa samband við framkvæmdastjóra HSV og
forstöðumann íþróttaskólans og ræða möguleikana á slíku.

2.

Skil á tillögum og hugmyndum varðandi framtíðarskipulag Torfnessvæðisins. Frestur
til 1. nóvember.

Torfnesnefndin er að kalla eftir hugmyndum að framtíðarskipulagi á Torfnesi og er
íþróttafélögum boðið að koma að þeirri vinnu með því að senda inn hugmyndir og tillögur
fyrir 1. nóvember.
Guðfinna sagði mikilvægt í þessu samhengi að hugsa ekki bara um nálæga framtíð – heldur
langt fram í tímann. Það er lengi búið að kalla eftir þessari vinnu og ef skipulag hefði legið
fyrir þá hefði t.d. öll skipulagsmál varðandi knattspyrnuhúsið verið einfaldari. Guðfinna sagði
það sína skoðun að uppbygging íþróttamannvirkja eigi að vera á Torfnesi, allt á einu svæði en
ekki út um allan bæ. Þó að rýmið sé takmarkað þá leynir svæðið á sér og svo er alltaf
möguleiki á landfyllingu hinum megin við Skutulsfjarðarbrautina. Mikilvægt sé að hugsa
stórt og hugsa út fyrir boxið þegar horft er til framtíðar.
Fundarmenn töldu betra að senda inn sameiginlegar tillögur í nafni Vestra og um að gera að
vera stórtæk og senda inn sem flestar hugmyndir. Bent á að í gegnum tíðina væri búið að
senda inn margar þarfagreiningar sem hefðu engu skilað og komu fram efasemdir um að það
að senda inn tillögur núna myndi skila nokkru, ekkert farið eftir þeim frekar en venjulega.
Þórir Guðmundsson, sem á sæti Torfnesnefndinni, sagði lítið búið að gerast og nefndin væri
nánast á byrjunarreit. Mikilvægt að setja þetta niður í sameiningu. Utanaðkomandi aðilar
verða fengnir til að gera útlit að skipulagi skv. þeim tillögum og hugmyndum sem berast.
Stefnan var að ljúka þessari vinnu fyrir áramót en lítið hefur verið hægt að funda. Þórir telur
að farið verði í einhverja hönnunarvinnu á þessu ári þrátt fyrir að aðeins rúmir tveir mánuðir
séu eftir af því, á að geta unnist nokkuð hratt þegar tillögur/hugmyndir liggja fyrir.
Niðurstöður umræðna þær að Vestri mun óska eftir fresti og kalla eftir umræðum á
samráðsvettvangnum á facebook.

3.

Önnur mál.

Guðfinna ræddi mikilvægi þess að deildir yfirfæru verkefnasamninga og
uppbyggingarsamninga fyrir áramót. Sérstaklega er mikilvægt að endurskoða
verkefnasamning fótboltans sem þarf að vera skýrari og betur skilgreindur.
Aðeins rætt um uppbyggingarsamning aðalstjórnar varðandi Vallarhúsið, vinnu við rafmagn
lokið en eftir að setja upp ljós og hurð. Þetta er aðeins einn verkþáttur af mörgum, stærstu og
dýrustu framkvæmdirnar eftir, s.s. að gera eldhús og salerni. Vallarhúsið er framtíðar
félagsaðstaða Vestra, stefnan að gera þetta að almennilegri aðstöðu fyrir félagsstarfið.
Uppbyggingasamningur hjólreiðadeildarinnar.
Heiða sagði frá uppbyggingasamningi hjóladeildarinnar vegna hjólagarðs. Hjóladeildin
leggur mikið uppúr því að bæta aðstöðuna fyrir yngra fólk og fékk tvær milljónir í hjólagarð
sem ætlunin er að verði við Grænagarð. Það er búið að leggja í talsverða vinnu á svæðinu og
kostnað við hönnun en enn vantar svör frá bænum hvort deildin fær umrætt svæðið til afnota.
Hefur málið verið að veltast í kerfinu í heilt ár en vonandi að þetta skýrist fljótlega þar sem
stefnt er á að málið verið tekið fyrir á fundi í vikunni.
Samúel ræddi ástandið á fótboltavellinum í sumar og sagði knattspyrnudeildina vilja taka yfir
allt sem snýr að fótboltavellinum. Áður hefur verið óskað eftir því en ástandið í sumar sýndi
enn frekar fram á þörfina á því þar sem hlutirnir voru alls ekki í lagi í sumar. Vallarhúsið er
engan veginn boðlegt og svo virðist sem fótboltavöllinn og Vallarhúsið séu ekki talin til
íþróttamannvirki Ísafjarðarbæjar. Óboðlegt hvernig er hugsað um þetta og aðstaðan er fyrir
neðan allar hellur. Samúels sagðist hafa kynnt sér víða annars staðar hvernig þessum málum
væri háttað og Ísafjarðarbær kæmi illa út í þeim samanburði.
Guðfinna þakkaði fyrir góðan fund og fínar umræður. Sagði hún svona fundi mikilvæga til að
minna okkur á að við erum eitt félag og hjörtu okkar eiga að slá í takt þó að við störfum í
hinum ýmsu deildum félagins.
Fundi slitið um kl. 18:40.
Fundarritari: Sólrún Geirsdóttir.

