
 

Badmintonfélag Hafnarfjarðar 

Aðalfundur 8.apríl 2021 – Fjarfundur á Zoom.us 

Fundargerð 

Hörður Þorsteinsson formaður bauð fundarmenn velkomna. Hann sagði að þetta væri í fyrsta 

sinn sem aðalfundur BH væri haldinn rafrænt og taldi að það gengi vel þó hann sjálfur hefði 

verið svoldið lengi að ná hljóðinu inn. Hann bað fundarmenn afsökunar á töfinni en hóf því 

næst dagskrá.  

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 sagði að það væri tillaga um Frímann Ara Ferdinandsson sem fundarstjóra og Önnu 

Lilju Sigurðardóttur sem fundarritara. Aðrar tillögur voru ekki og þau kjörin einróma. 

Frímann tók við stjórn fundarins. 

Frímann fór yfir það hvernig hægt væri að biðja um orðið með því að gefa merki með gulu 

höndinni.  

3. Skýrsla stjórnar um starfsemi ársins. 

Frímann bauð Herði að fara yfir skýrslu stjórnar um starfsemi ársins. 

Hörður sagði árið hafa verið mjög sérstakt sökum Covid19 faraldursins. Hann sagði að það 

jákvæða við faraldurinn hefði verið að það gafst tími til að fara í ýmsar framkvæmdir í 

Strandgötu sem Hafnarfjarðarbær kostaði. Hann fór stuttlega yfir góðan árangur í bæði 

badminton og borðtennisdeild en vísaði að öðru leiti í skýrslu sem hægt er að nálgast á vef 

félagins www.badmintonfelag.is.  

Frímann bauð fundarmönnum að koma með spurningar um skýrslu stjórnar. Enginn kvaddi 

sér hljóðs og var ákveðið að fara í næsta lið og svo að fólki gæfist tími til að hugsa spurningar 

ef einhverjar væru.  

http://www.badmintonfelag.is/


4. Lesnir og skýrðir endurskoðaðir reikningar. 

Frímann bað Hörð að lesa og útskýra endurskoðaða reikninga félagsins. 

Hörður gerði grein fyrir reikningum félagsins sem lágu fyrir á vef félagsins 

www.badmintonfelag.is. 

Frímann bauð fundarmönnum að koma með spurningar um reikninga félagsins.  

Orri Örn óskaði stjórn til hamingju með góða afkomu, sagði að það væri frábær 

árangur að skila 6 milljón króna hagnaði á Covid ári. Hann spurði útí það 

afhverju viðhaldskostnaður væri aðeins 1 milljón. 

Hörður sagði að allt stórt viðhald væri í höndum Hafnarfjarðarbæjar sem á 

húsið og aðeins smátt viðhald eins og peruskipti og litlar lagfæringar sem legst á 

félagið. 

Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. 

Frímann bar skýrslu stjórnar og endurskoðaða reikninga félagsins undir atkvæði 

og var það samþykktir samhljóða.  

 

5. Lagabreytingar. 

Frímann sagði að engar tillögur að lagabreytingum lægju fyrir og þessi liður myndi því falla 

niður.  

 

6. Ákveðin árgjöld. 

Frímann bað Önnu Lilju að segja frá tillögu um árgjöld. 

Anna Lilja sagði að það væri ekki hefð fyrir því að rukka árgjöld af hálfu aðalstjórnar og 

aðeins væru rukkuð æfingagjöld af hálfu deilda og væri það í höndum stjórna deildanna að 

ákveða þau. Hún lagði til að svo yrði áfram.  

Frímann bar tillöguna undir atkvæði og var hún samþykkt samhljóða. 

 

7. Lögð fram starfs- og fjárhagsáætlun næsta starfsárs. 

Frímann bað Hörð að gera grein fyrir fjárhagsáætlun næsta starfsárs. 

http://www.badmintonfelag.is/


Hörður gerði grein fyrir fjárhagsáætlun ársins 2021 sem fundarmenn skoðuðu á skjá en gátu 

jafnframt nálgast þá í ársreikningunum á vef félagsins. 

Frímann bauð fundarmönnum að koma með spurningar eða athugasemdir við 

fjárhagsáætlun næsta árs. Enginn kvaddi sér hljóðs og var áætlunin samþykkt samhljóða. 

 

8. Kosinn formaður. 

Frímann sagði að Hörður gæfi kost á sér sem formaður áfram og spurði hvort það væru 

önnur framboð. Ekki bárust önnur framboð og var hann sjálfkjörinn.  

 

9. Kosnir aðrir stjórnarmenn. 

Frímann las upp tillögur að öðrum stjórnarmönnum í aðalstjórn: 

Aðalstjórn 

 

Irena Ásdís Óskarsdóttir  

Erla Björg Hafsteinsdóttir 

Auður Kristín Árnadóttir 

Ingimar Ingimarsson 

Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson 

Freyr Víkingur Einarsson 

Frímann spurði fundarmenn hvort það væri tillögur um aðra stjórnarmenn. Ekki komu fram 

aðrar tillögur og voru þau því sjálfkjörin. 

Frímann las upp tillögur að stjórnarmönnum í stjórn badmintondeildar: 

Badmintondeild 

Hörður Þorsteinsson  

Erla Björg Hafsteinsdóttir 

Irena Ásdís Óskarsdóttir 

Frímann Ari Ferdinandsson 

Kristján Kristjánsson   

Auður Kristín Árnadóttir   

Freyr Víkingur Einarsson 

Frímann spurði fundarmenn hvort það væri tillögur um aðra stjórnarmenn. Ekki komu fram 

aðrar tillögur og voru þau því sjálfkjörin. 

Frímann las upp tillögur að stjórnarmönnum í stjórn borðtennisdeildar: 



Borðtennisdeild 

Ingimar Ingimarsson 

Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson 

Erla Erlendsdóttir 

Haukur Hauksson 

Nedelina Ivanova 

Til vara: 

Dagur Snær Steingrímsson 

Tómas Ingi Shelton 

Frímann spurði fundarmenn hvort það væri tillögur um aðra stjórnarmenn. Ekki komu fram 

aðrar tillögur og voru þau því sjálfkjörin. 

 

10. Kosnir tveir skoðunarmenn. 

Frímann sagði að tillaga væri um Andra Stefánsson og Sveinbjörn Snorri Grétarsson sem 

skoðunarmenn félagsins. Hann bauð fundarmönnum að koma með aðrar tillögur. Þær bárust 

ekki og voru þeir samþykkt samhljóða sem skoðunarmenn félagsins. 

 

11. Önnur mál 

Frímann bauð fundarmönnum að gefa merki ef þeir vildu koma fram með 

önnur mál. 

- Anna Lilja sagði frá vinnu stjórnar við að fara yfir og uppfæra stefnur félagsins. Allar 

stefnurnar má finna á badmintonfelag.is undir „Um félagið“ og „Lög og stefnur“. Hún 

hvatti félagsmenn til að kynna sér stefnurnar og koma með tillögur til stjórnar að 

breytingum eða nýjungum ef einhverjar væru. Sagði að þetta þyrftu að vera lyfandi 

skjöl sem unnið væri eftir og uppfærðar eftir því sem þurfa þykir. Þá þakkaði hún 

félagsmönnum fyrir einstaklega góða samstöðu árinu í framkvæmdum og 

framkvæmd móta og sérstaklega Róberti Inga fyrir tæknimálin í tengslum við 

útsendingu frá BH mótinu á Youtube og lifandi úrslit. 

- Hörður tók undir orð Önnu. Hann þakkaði stjórn og framkvæmdastjóra fyrir góða 

vinnu í tengslum við stefnurnar. Hann sagði að það væri sífellt meiri krafa frá ÍSÍ og 

bæjaryfirvöldum um að hafa skýrar stefnur og skila alskyns skýrslum og gögnum. Það 

væri því mikilvægt að hafa starfsmann og öfluga stjórn til að sinna þessum málum. 

- Rætt um mótamál. Orri spurði út í mótamál, hvort að félagið gæti lagt fram nýjar 

tillögur til BSÍ. Anna Lilja sagði að nýjar reglur væru í vinnslu og að bæði stjórn og 

iðkendur hefðu fengið kynningu á þeim síðasta haust en bað Kjartan að útskýra það 

nánar. Hörður sagði að það væri um að gera að koma með tillögur og hvatti Orra til 



að gera það. Irena spurði hvernig þetta væri í borðtennis. Ingimar sagði að þar væri 

lifandi listi og fólk færðist upp og niður allan veturinn. Kjartan sagði frá því að það 

væri vinna í gangi á vegum BSÍ með að uppfæra kerfið og vonaðist til þess að að yrði 

tekið í notkun næsta haust. Hörður vildi að við myndum leggja hausinn í bleyti að 

nýju fyrirkomulagi, sérstaklega fyrir börn og unglinga. Hann sagði að sér þætti að 

mótin yrðu að vera meira aðlaðandi til að fá fleiri í íþróttina. Irena lagði til að við 

tækjum félög í fóstur, vantar sárlega fleiri öflug félög. 

- Ingimar þakkaði fyrir gott samstarf á árinu. Hann sagðist ætla að fara í það að breyta 

nafninu á borðtennisreikningunum úr Borðtennisfélag Hafnarfjarðar í Borðtennisdeild 

BH eins og endurskoðendur hefðu óskað eftir. Hann sagði að trimmarar væru að 

koma sterkir inn í þeirra deild og þeim færi fjölgandi. Þeir væru líka farnir að stofna 

aðrar deildir t.d. eina í Keflavík.  

- Anna Ósk sagði að það væri gaman að heyra hvað væri gott samstarf á milli deildanna 

og hvatti stjórn til að bjóða skólahópum uppá spaðaæfingar þar sem hægt væri að 

velja um að fara í badminton eða borðtennis. Hennar krakkar hefðu verið á 

boltanámskeiði hjá Haukum á sínum tíma þar sem hægt var að prófa allar 

boltagreinarnar og velja svo síðar. Anna Lilja sagði að þetta hefði verið prófað í fyrsta 

sinn á sumarnámskeiðunum í sumar og gengið vel. Hún sagði að það væri frábær 

hugmynd hjá Önnu Ósk að prófa þetta á veturna líka. Lykilinn væri að fá þjálfara í 

þetta sem gætu verið snemma á daginn svo krakkarnir gætu komið með 

Frístundabílnum og það yrði skoðað.  

Fleir kváðu sér ekki hljóðs og bað Frímann Hörð formann um að slíta fundinum. 

Hörður þakkaði fyrir stuðninginn og sagði að hann væri núna búinn að vera í stjórn BH í 34 

ár. Lofaði að vera ekki svo mörg ár í viðbót og sagðist treysta því að honum yrði gefið merki 

þegar þetta væri komið nóg. Hann sagði að það væri gaman að vera í félagi þar sem vel gengi 

og jákvæðni ríkti eins og í BH og hlakkaði til komandi tímabils. 

Fundi slitið 21:20 

 

Á fundinn mættu eftirfarandi: 

Anna Lilja Sigurðardóttir 

Anna Ósk Óskarsdóttir 

Arnór Tumi Finnsson 

Auður Kristín Árnadóttir 

Davíð Phuong Xuan Nguyen 

Erla Björg Hafsteinsdóttir 



Freyr Víkingur Einarsson 

Frímann Ari Ferdiandsson 

Huldar Örn Sigurðsson 

Hörður Þorsteinsson 

Ingimar Ingmarsson 

Jóhannes Bjarki Tómasson 

Jón Sverrir Árnason 

Kjartan Valsson 

Kristján Kristjánsson 

Kristján Pétur Hilmarsson 

Natalía Ósk Óðinsdóttir 

Orri Örn Árnason 

Ólafur Haukur Vignisson 

Ragnheiður Birna Björnsdóttir 

Rakel Rut Kristjánsdóttir 

Róbert Ingi Huldarsson 

Sólveig Ósk Jónsdóttir 

Tómas Ingi Shelton 

 

 


