
751. fundur 25. febrúar 2015. 

 

Almennur fundur í kiwanisklúbbnum Búrfell haldin að Eyrarvegi 15, miðvikudaginn 25. 

febrúar 2015. 

Mættir voru 11 félagar. 

Forseti setti fund og bauð félaga velkomna. Bað hann síðan ritara um að lesa 3 fundargerðir 

sem ólesnar voru og  voru þær allar samþykktar óbreyttar að lestri loknum. 

Ölver verður með 40 ára afmælisfagnað laugardaginn 21. mars  n.k. sama dag og 

svæðisráðsstefna  Sögusvæðis verður haldin.  Búrfellsfélögum er boðin þáttaka í 

afmælisfagnaðinum og var Hilmar falið að kanna áhuga klúbbfélaga á að  mæta.   

Búrfellsfélögum er einnig boðin þáttaka í hátíðarfundi hjá Mosfelli 18. mars  n.k. Hilmar var 

einnig falið að kanna áhuga félaga á að mæta á þann fund.  Og í framhaldi af því var 

samþykkt að fella niður fundi hjá Búrfelli 11. og 25. mars   og mæta á fundinn hjá Mosfelli. 

Ágúst Magnússon fræddi okkur á því að Búrfell ætti að tilnefna svæðisstjóra sögusvæðis 

starfsárið 2016 – 2017 á svæðisráðsfundinum 21. mars. 

Matarhlé. 

Að loknu matarhléi kom fram tillaga um að tilnefna Jóhann V. Sveinbjörnsson sem 

svæðisstjóraefni Búrfells fyrir Sögusvæði starfsárið  2016 – 2017 á svæðisráðsþinginu í 

Þorlákshöfn 21. mars n.k., og var sú tillaga samþykkt samhljóða. Fulltrúar Búrfells á 

svæðisþingið verða:  Ágúst Magnússon, Hilmar Þ. Björnsson og Jóhann V. Sveinbjörnsson. 

Samþykkt var að  gefa Ölversfélögum ljósmynd af Selfosskirkju í tilefni 40 ára afmælisins. 

Hjörtur Þórarinsson  las upp grein sem Búrfellsfélagar senda í afmælisblað Ölvers. 

Hjörtur Þórarinsson var einnig ræðumaður kvöldsins og sagði okkur frá lífshlaupi Fjalla-

Eyvindar og Höllu eiginkonu hans.  

Forseti þakkaði Hirti fyrir gott og fróðlegt erindi um Fjalla – Eyvind og fjölskyldu hans. 

Jón Ólafur Vilhjálmsson sagði nokkur orð um Eyvind og Höllu. 

Hákon Halldórsson sagði frá afhendingu styrksins til Stróks og afhendingu þakkarbréfa til  

Elhússins og  Fiskbúðarinnar.  

Forseti þakkaði síðan fundarmönnum fyrir komuna og sleit fundi kl. 22.00 

 

Jóhann V. Sveinbjörnsson ritari Búrfells. 


