Aðalfundur Klifurhússins 2020
Rautt: verkefni sem þarf að huga að.

1. Ársskýrsla 2019
1.1. Húsnæði.
1.1.1. Stærsta málið sem liggur á er að fá nýtt húsnæði.
1.1.2. Það er búið að senda erindisbréf á ÍTR og Reykjavíkurborg.
1.1.3. Leigusamningurinn rennur út 2023.
1.1.4. Boltinn er farinn af stað og það er mikill velvilji hjá Reykjavíkurborg til að
finna lausn með okkur. Við þyrftum mögulega að deila aðstöðu með öðru
íþróttafélagi.
1.2. Ólympíuleikarnir.
1.2.1. Einn daginn komumst við á leikana!
1.2.2. Okkur stendur til boða að vera með í UMFÍ gegn gjaldi.
1.3. Klifurbúðin.
1.3.1. Fengum nýja skó frá Tenaya.
1.3.2. Hætt að versla við 66° norður.
1.3.3. Puttabretti seldust upp í kjölfar Covid.
1.3.4. Byrjuðum að selja Veloforte.
1.4. Jóga.
1.4.1. Byrjað var að bjóða uppá KlifurYoga fyrir korthafa á þriðjudögum og sló það í
gegn.
1.5. Hagnaður 2019.
1.5.1. 2.300.761 kr
1.5.2. Seldum yfir 1000 „eitt skipti“ aðgang.
1.5.2.1.

Sem sýnir að Klifurhúsið er að vekja athygli í Reykjavík.

1.6. Iðkendafjöldi.
1.6.1. Meðlimum hefur fjölgað jafnt og þétt.
1.6.2. Kortasala hefur verið að aukast.
1.6.3. Námskeið og hópar standa svolítið í stað en það er vegna plássleysi í húsinu.
1.7. Boltasjóður.
1.7.1. Fjárhagsstaða: 1.060.000 kr
1.7.2. Lagerstaða: Akkeri - 46; Augu - 120; Boltar – 50.

1.7.3. Vantar að fara yfir formlega ferlið.
1.7.3.1.

Það er til reglugerð á: klifurhusid.is undir fræðsla.

1.7.3.2.

Það er einhver ágreiningur um hvernig úthlutunin virkar.

1.7.3.3.

Nú þegar fleiri félög eru byrjuð að bolta skiptir máli að fara yfir þessi
mál til að allt sé uppi á borði og á hreinu.

1.7.3.4.

Skoða að hafa þetta meira gegnsætt og bjóða uppá þjálfun.

1.7.3.5.

Skoða að hækka gjaldið.

1.7.3.6.

Senda valgreiðslukröfu? Það er líklegast fullkostnaðarsamt.

1.7.3.7.

Stjórn þarf að skipa meðlim í boltasjóð.

1.8. ÍSALP
1.8.1. Hefur byrjað að borga leigu, sem þýðir að það er komið formlegt ferli í
kringum samstarf Klifurfélags Reykjavíkur og ÍSALP.

2. Ársreikningar 2019
2.1. Hagnaður.
2.1.1. 10% hagnaður.
2.1.2. Fengum vinnuskóla Reykjavíkurborgar til að borga hluta af launum
starfsmanna sumarnámskeiðsins.
2.1.3. Ársreikningur var samþykktur einhljóða.

3. Lagabreytingar.
3.1. Engar tillögur bárust.

4. Kosningar.
4.1. Formaður: Hilmar bauð sig fram til endurkjörs og var kosinn formaður til ársins 2022.
4.2. Meðstjórnendur.
4.2.1. Rósa og Valdi sitja áfram til ársins 2021.
4.2.2. Kosið er um tvö sæti til tveggja ára en fráfarandi meðstjórnendur (Jonni og
Krissi) bjóða sig fram í endurkjör. Aníta og Sigtryggur (Diddi) bjóða sig einnig
fram.
4.2.3. Jonni og Diddi hljóta kjör til ársins 2022.

4.3. Varamenn:
4.3.1. Fráfarandi varamenn eru: Jakob Wayne og Kjartan Jóns.
4.3.2. Frambjóðendur: Aníta og Kjartan Jóns.
4.3.3. Aníta og Kjartan Jóns hljóta kjör til ársins 2021.
4.4. Skoðanamenn.
4.4.1. Páll og Baldur eru fráfarandi skoðanamenn.
4.4.2. Kristinn og Páll bjóða sig fram.
4.4.3. Kristinn og Páll hljóta kjör til ársins 2021.
4.5. Niðurstöður:
4.5.1. Formaður: Hilmar.
4.5.2. Meðstjórnendur: Rósa, Valdi, Sigtryggur og Jonni.
4.5.3. Varamenn: Aníta og Kjartan Jóns.
4.5.4. Skoðanamenn: Kristinn og Páll.

5. Hnappavellir
5.1. Samningurinn.
5.1.1. Hann er að renna út og það þarf að sækja um endurnýjun.
5.1.2. Huga að því að kynna einhvern nýjan fyrir bændunum til að viðhalda tengslum.
5.1.3. Hefðarréttur fer á næstu árum (áratugum?) að skapast og því skiptir miklu máli
að fara varlega í sambandi við tengsl við bændurna og umgengni á
Hnappavöllum.

