
 

Badmintonfélag Hafnarfjarðar 

Aðalfundur 5.apríl 2022 – Álfafelli, Íþróttahúsinu við Strandgötu 

Fundargerð 

Hörður Þorsteinsson, formaður, bauð fundarmenn velkomna og setti fundinn. 

1. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar. 

Hörður lagði til að fundarmenn myndu samþykkja að allir sem mættir væru yrðu 

kosningabærir og þessi liður því felldur niður. 

Það var samþykkt samhljóða. 

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

Hörður lagði til að fundarstjóri væri Ingimar Ingimarsson og fundarritari Anna Lilja 

Sigurðardóttir. Aðrar tillögur voru ekki og þau kjörin einróma. 

Ingimar tók við stjórn fundarins. 

3. Skýrsla stjórnar um starfsemi ársins. 

Ingimar bað Hörð formann að fara yfir skýrslu stjórnar.  

Hörður sagði að þetta væri 31 árið hans sem formaður BH en hann væri ekki eins gamall eins 

ætla mætti. Hann sagði frá góðum fundi með bæjarstjóra þar sem meðal annars var rædd 

hugmynd um nýjan sal ofan á áhorfendapöllunum. Þá sagði hann frá fyrirhuguðum 

framkvæmdum Hafnarfjarðarbæjar á 1.hæðinni en þar þarf að koma fyrir salerni fyrir fatlaða 

o.fl. Ávarp hans má finna í ársskýrslunni sem lá fyrir prentuð á fundinum.  

Ingimar bauð fundarmönnum að koma með fyrirspurnir um skýrslu stjórnar. Enginn hvaddi 

sér hljóðs. Skýrslan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt samhljóða. 

4. Lesnir og skýrðir endurskoðaðir reikningar. 

Ingimar bað Hörð að lesa og útskýra endurskoðaða reikninga félagsins.  

Hörður fór yfir reikning ársins 2021 sem lá fyrir prentaður á fundinum. 



Ingimar bauð fundarmönnum að koma með fyrirspurnir um endurskoðaða reikninga. Enginn 

kvaddi sér hljóðs. Reikningarnir voru bornir undir atkvæði og samþykktir einróma.  

5. Lagabreytingar. 

Ingimar sagði að engar lagabreytingar lægju fyrir og þessi liður myndi því falla niður. 

6. Ákveðin árgjöld. 

Ingimar lagði til að líkt og undanfarin ár verði það í höndum stjórna deildanna að ákveða 

æfingagjöld og að ekki verði innheimt nein árgjöld af hálfu aðalstjórnar. Borið undir atkvæði. 

Samþykkt einróma. 

7. Lögð fram starfs- og fjárhagsáætlun næsta starfsárs. 

Ingimar bað Hörð að gera grein fyrir fjárhagsáætlun næsta starfsárs. 

Hörður gerði grein fyrir fjárhagsáætlun árins 2022 sem fundarmenn gátu skoðað í 

ársreikningnum sem lá fyrir prentaður á fundinum.  

Ingimar bauð fundarmönnum að koma með spurningar eða athugasemdir við 

fjárhagsáætlunina. Kristján Pétur spurði útí lækkaðan kostnað við bolta og áhöld. Hörður 

sagði að gert væri ráð fyrir auknum boltakostnaði en þó lækkun í þessum lið þar sem ekki 

væri gert ráð fyrir að kaupa annan róbót sem kostaði 800 þúsund. 

Fjárhagsáætlun var borin undir atkvæði og samþykkt einróma. 

8. Kosinn formaður. 

Ingimar sagðist vera með þau gleði tíðindi að Hörður Þorsteinsson gæfi kost á sér áfram sem 

formaður félagsins. Hann spurði hvort það væru önnur framboð. Ekki gáfu aðrir kost á sér og 

var hann kjörinn með lófaklappi. 

9. Kosnir aðrir stjórnarmenn. 

Ingimar upp nöfn þeirra einstaklinga sem buðu sig fram í stjórnir félagsins.  

Aðalstjórn 

Erla Björg Hafsteinsdóttir             

Ingimar Ingimarsson 

Snjólaug Birgisdóttir 

Auður Kristín Árnadóttir 

Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson 

Freyr Víkingur Einarsson 

Fleiri framboð bárust ekki og voru þau sjálfkjörin með lófaklappi. 



Badmintondeild 

Hörður Þorsteinsson  

Erla Björg Hafsteinsdóttir        

Snjólaug Birgisdóttir          

Frímann Ari Ferdinandsson    

Auður Kristín Árnadóttir       

Kristján Kristjánsson  

Freyr Víkingur Einarsson 

Fleiri framboð bárust ekki og voru þau sjálfkjörin með lófaklappi. 

Borðtennisdeild 

Ingimar Ingimarsson                  

Jóhannes B. Urbancic Tómasson 

Erla Erlendsdóttir       

Haukur Hauksson        

Dagur Snær Steingrímsson      

Nedelina Ivanova         

Mímir Mixa 

Fleiri framboð bárust ekki og voru þau sjálfkjörin með lófaklappi. 

10. Kosnir tveir skoðunarmenn. 

Ingimar sagði að tillaga væri um Sveinbjörn Snorra Grétarsson og Einar Þór Harðarson sem 

skoðunarmenn reikninga. Hann spurði hvort það væru aðrar tillögur. Svo var ekki og voru 

þeir samþykktir með lófaklappi. 

11. Önnur mál. 

Ingimar bauð fundarmönnum að taka til máls undir liðnum önnur mál. 

- Jóhannes tilkynnti að Borðtennisdeildin hefði unnið deildarmeistaratitil síðan á 

síðasta fundi. Fundarmenn klöppuðu fyrir því. 

- Kristján spurði hvort ræktin væri orðin endanleg eða hvort ætlunin væri að gera 

eitthvað meira. Anna Lilja sagði að það væri búið að leggja mikið fjármagn í hana 

núna á stuttum tíma en það væri til óskalisti sem unnið yrði í áfram og auðvitað kæmi 

síðan að viðhaldi og endurnýjun á því sem til er.  

- Helgi spurði hvort ætlunin væri að stækka eitthvað eldhúsið til að geta verið með 

fleiri og stærri veislur í fjáröflun fyrir félagið. Anna Lilja sagði að arkitekt hússins væri 

búinn að teikna stækkun á eldhúsinu og að það væri klárlega eitt af því sem þyrfti að 

framkvæma í húsinu á næstu misserum. 



- Anna Ósk sagði að sér þætti iðkendur margir mjög stífir lagði til að gert yrði átak með 

því að bjóða uppá jóga og teygjuæfingar. Hún sagði að þetta gæti verið tilvalið 

samstarf hjá deildunum. Ingimar og Jóhannes í borðtennisdeild tóku undir þetta sem 

og Hörður formaður.  

Ingimar bað að lokum Hörð um að slíta fundinum. 

Hörður þakkaði fólki fyrir að mæta, það hefði ekki alltaf verið vel mætt. Hann sagðist vera 

ánægður með félagið og starfið. Hann sagði að það væri gaman að vera í stjórn hjá BH og 

þakklátur fyrir góða samstöðu.  
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Mætt voru: 

Sigurður Eðvarð Ólafsson 

Kristján Svavarsson 

Erla Björg Hafsteinsdóttir 

Kristján Kristjánsson 

Kjartan Ágúst Valsson 

Gabríel Ingi Helgason 

Róbert Ingi Huldarsson 

Askur Máni Stefánsson 

Sólveig Ósk Jónsdóttir 

Snjólaug Birgisdóttir 

Anna Ósk Óskarsdóttir 

Helgi Þórðarson  

Kristján Pétur Hilmarsson 

Tómas Ingi Shelton 

Jóhannes B. Urbancic Tómasson 

Ólafur Haukur Vignisson 

Björn Ágúst Ólafsson 

Freyr Víkingur Einarsson 

Mímir Mixa 

Ingimar Ingimarsson 

Hörður Þorsteinsson 

Anna Lilja Sigurðardóttir 


