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Stjórnarskiptafundur í kiwanisklúbbnum Búrfell  haldin að Eyrarvegi 15 Selfossi 

miðvikudaginn 8.  október  2014.  Mættir voru 11 félagar og 2 gestir. 

 

Forseti setti  fund og bauð félaga og gesti velkomna. En gestir fundarins voru  Ólafur 

Guðmundsson svæðisstjóri Sögusvæðis og Þórarinn Gylfason báðir félagar í kiwanisklúbbnun  

Ölver Þorlákshöfn. Bað hann síðan ritara um að lesa fundargerð síðasta fundar sem að lestri 

loknum var samþykkt án athugasemda.  Enginn bréf hafa borist. 

Umræður urðu um hvort breyta þyrfti  lögum og samþykktum klúbbsins  vegna kosningar 

stjórnarmanna til 2ja ára. Voru félagar sammála um að klúbbum væri í sjálfsvald sett hvort 

þeir kysu stjórnarmenn til 2ja ára eða gerðu  það árlega.  Samþykkt var að halda að okkur 

höndum og hafa kosninguna óbreytta og með sama sniði og verið hefur. 

Jón Ó  Vilhjálmsson ræddi hugmynd að næsta ræðumanni og laggði til að haldin yrði fundur á 

Hótel Selfoss og Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur fenginn til þess að halda erindi um 

gosið norðan  og á Vatnajökli og hugsanlegar afleyðingar þess á suðurlandi.  Málið var rætt  

og var Hirti Þórarinssyni falið að hafa samband við Harald.  Svæðisstjóri bað um að fá að 

fylgjast með framvindu málsins. 

Guðjón forseti kallaði síðan Jón Ó Vilhjálmsson til sín og afhenti honum afreksbikar Búrfells 

fyrir starfsárið 2013 – 2014.  Jón þakkaði fyrir sig.   Guðjón þakkaði síðan félögum fyrir 

samstarfið á  starfsárinu og gerði matarhlé. 

Að loknu matarhléi tók svæðisstjóri Ólafur Guðmundsson við stjórn fundarins og skipti um 

stjórn með aðstoð Þórarins Gylfasonar. En nýja stjórn skipa:  Diðrik Haraldsson  forseti, 

Jóhann V. Sveinbjörnsson ritari, Ágúst Magnússon  féhirðir, Hilmar Þ. Björnsson kjörforseti, 

og Guðjón Jónsson  fráfarandi forseti.   Að loknum stjórnarskiptunum afhenti fráfarandi 

forseti nýjum forseta forsetakeðjuna. Diðrik tók síðan við stjórn fundarins og afhenti  

fundarmönnum dagskrá nýs starfsárs.  Kallaði hann síðan fráfarandi forseta upp og afhenti 

honum kínverskt silkibindi.  Ágúst talaði um reikninga Búrfells 2013 -2014 og afhenti þá 

endurskoðendum til skoðunnar.   Hilmar óskaði nýjum forseta til hamingu og laggði til að 

„Pistilinn“ yrði endurvakinn.   Svæðisstjóri mynnti á að Ölver yrði 40 ára á næsta ári.  Ræddar 

voru ýmsar hugmyndir um umræðuefni á almennum fundum. Gera fundina upplýsandi og 

fræðandi fyrir félaga og aðra og gera okkur sýnilegri.  

Forseti þakkað félögum og gestum fyrir komuna og sleit fundi kl. 21.10 

Jóhann V. Sveinbjörnsson  ritari Búrfells. 


