
19. apríl 2022 

Aðalfundur UMF Samherja - fundargerð 
 

Mætt eru stjórnarmeðlimirnir Karl Jónsson, Sigríður María Róbertsdóttir, Dagný Linda Kristjánsdóttir 
og Sigurjón Þór Vignisson ásamt tíu gestum, þar á meðal þremur fulltrúum sveitarstjórnar. 
 
Formaður stingur upp á Lindu Margréti Sigurðardóttur sem fundastjóra og Sigríði Maríu 
Róbertsdóttur sem ritara. Tillögurnar samþykktar og gengið er til dagskrár.  
 
Linda kynnir fyrsta lið sem er skýrsla stjórnar. 
 
Skýrsla stjórnar - Formaður, Karl Jónsson, fer yfir störf UMF Samherja 2022 
Stjórnin hélt fundi sína ýmist í net- eða kjötheimum allt eftir stöðu faraldursins sem við vonum að sé 
nú að baki. Ég vil í upphafi þakka meðstjórnendum mínum fyrir skemmtilega og árangursríka 
samvinnu og öllum þjálfurum og iðkendum fyrir samstarfið.  
 
Nýrrar stjórnar UMF Samherja beið það stóra verkefni að gera bragarbót á fjármálum félagsins en við 
aflýsingu Handverkshátíðarinnar 2020 og 2021 varð félagið af miklum tekjum. Markmið stjórnarinnar 
var að gera rekstur félagsins sjálfbæran án tekna af Handverkshátíð enda hafði það sýnt sig að ýmsar 
utanaðkomandi aðstæður gátu komið í veg fyrir að hún yrði haldin.  
 
Sveitarfélagið hljóp undir fjárhagslega bagga með félaginu á erfiðum tímum og þakkar stjórnin mikið 
og vel fyrir þeirra aðstoð.  
 
Strax var ráðist í að opna á samtal við Eyjafjarðarsveit um endurskoðun á samstarfssamningi milli 
þess og Samherja, sem stjórnin taldi brýna þörf á. Markmið stjórnarinnar var þríþætt í viðræðum við 
sveitarfélagið, í fyrsta lagi að semja um frí afnot af íþróttamannvirkjum eins og víðast hvar tíðkast, í 
öðru lagi að fá rekstrarstyrk til starfseminnar frá sveitarfélaginu og í þriðja lagi að rekstur félagsins 
yrði sjálfbær án tekna af Handverkshátíð. Eftir viðræður lá fyrir nýr samningur milli aðila þar sem 
megin markmiðum félagsins var náð, þó alltaf megi gera betur.  
 
UMF Samherjar innheimta eitt æfingagjald af barni og má það þá stunda eins margar æfingar og það 
kýs. Stjórnin fór í vinnu við að kostnaðargreina hverja grein og var sú vinna lögð til grundvallar 
æfingatöflu haustsins. Lagt er upp með að þær íþróttagreinar sem ekki borgi sig verði ekki í boði. Var 
þetta liður í að bæta fjárhagsstöðu félagsins.  
 
Síðasta haust voru eftirtaldar íþróttagreinar stundaðar hjá UMF Samherjum: 

• Badminton – börn  
• Bandý – fullorðnir 
• Blak – fullorðnir 
• Knattspyrna – fullorðnir og börn 
• Fimleikar – börn 
• Körfuknattleikur – börn 
• Borðtennis – fullorðnir og börn 
• Skák – börn 
• Þrek – fulloðrnir og unglingar 
• Leikjaskóli fyrir leikskólaaldurinn 

 
Þátttakan hefur verið góð og hafa iðkendur nokkurra greina keppt undir merkjum Samherja þegar 
Covid hefur leyft. Í fjölgreina félagi eins og UMF Samherjum er alltaf spurningin uppi um hvaða 
íþróttagreinum eigi að halda úti. Stjórn félagsins gerði könnun á því meðal grunnskólanemenda um 



hvaða nýjar íþróttagreinar þeir myndu vilja sjá í boði. Niðurstaðan var sú að bjóða upp á fimleika fyrir 
1. – 4. bekk. Aðsóknin var mjög góð en vandræði með framboð á þjálfurum bundu enda á það 
verkefni að þessu sinni. Lagt er upp með að þessi aldur stundi sínar æfingar milli kl. 14 og 16 – eða 
innan skóladagsins, en erfitt getur reynst að fá þjálfara til að starfa á þeim tímum dags. Það er því 
endalaus áskorun að manna æfingarnar hæfum þjálfurum 
 
Stjórn Samherja samþykkti að ráðast í gerð útikörfuboltavallar við Hrafnagilsskóla. Fékk félagið 
úthlutað 4 milljónum króna úr mannvirkjasjóði sem það á hjá sveitarfélaginu eftir sölu félagsheimila 
2011. Mun sveitarfélagið úthluta félaginu stað fyrir völlinn en allur kostnaður og vinna við  
uppbyggingu vallarins verður á herðum félagsins. Kaupa á FIBA vottaðan völl frá Spáni og verður hann 
200 fermetrar að stærð með sex körfum. Munu framkvæmdir hefjast vorið 2022 og mun Sverrir Már 
Jóhannesson verktaki og félagi í ungmennafélaginu hafa yfirumsjón með verkinu fyrir hönd félagsins.  
 
Stjórnin ákvað að fara í vinnu við Fyrirmyndarfélagsumsókn en sú vinna hefur ekki hafist af fullum 
krafti og verður það eitt af lykilverkefnum nýrrar stjórnar að klára þá vinnu.  
 
Klárað var að leggja tartan á atrennubraut fyrir langstökk og vil stjórnin þakka öllum þeim sem komu 
að því verkefni.  
 
Sportabler forritið var tekið í þjónustu Samherja og hefur það þegar sannað gildi sitt sem góður 
samskipta- og upplýsingamiðill í íþróttastarfi.  
 
UMF Samherjar áttu 25 ára afmæli árið 2021. Hugmynd var uppi um að halda upp á afmælið en 
vegna Covid-faraldursins var það ekki gerlegt. 
 
Verkefnin framundan 
Verkefnin framundan eru fjölmörg og spennandi.  
 
Útikörfuboltavöllurinn verður stórt verkefni sem allir íbúar sveitarfélagsins eiga kost á að nýta sér. 
Slíkir vellir hafa sannað gildi sitt og er það algjörlega óháð því hvort fólk hafi áhuga á körfuknattleik 
yfir höfuð eða æfi hann. Útivera og skemmtun er það sem gildir hér.  
 
Eins og fram kemur í kynningu á nýjum samningi við sveitarfélagið taldi stjórnin sig hafa komist eins 
langt í breytingum gamla samningsins og hægt var. Eftir standa einhver atriði sem þörf er á að 
endurskoða í náinni framtíð. T.d. að stíga endanlega það skref að notkun félagsins á tímum í 
íþróttamiðstöðinni verði algjörlega gjaldfrjáls, en ekki tilgreindir einhver fjöldi tíma sem fellur þar 
undir. Einnig að ekki þurfi að greiða fyrir þá tíma sem félagið nýtir til mótahalds. Það er ekki 
réttlætanlegt að það þurfi að setja á þátttökugjöld í mótum barna gagngert til að borga húsaleigu hjá 
sveitarfélaginu.  
 
Á síðasta aðalfundi var samþykkt tillaga um að félagið myndi sækja um Fyrirmyndarfélagsgæðavottun 
frá ÍSÍ. Ef undan er skilin smá undirbúningsvinna, náðist ekki að keyra það verkefn í gang m.a. út af 
samningaviðræðum við sveitarfélagið. Það verður þó að gerast á þessu ári og mun stjórnin hefja 
þegar í stað vinnu við það.  
 
Tími er kominn til að gera gangskör í búningamálum félagsins. Eftir umræður í stjórn þykir farsælast 
að fara þá leið að iðkendur eignist sína eigin búninga. Það er leið sem farin hefur verið hjá fleiri og 
fleiri félögum. Krakkarnir geta þá æft í búningunum og gengið um í þeim stolt, með jafnvel nafni sínu 
aftan á. Það sem þarf að gera er annars vegar að ákveða umfang og framboð búninga, hvort fá eigi 
styrktaraðila til að niðurgreiða og hjá hvaða birgja er best að fá búninga.  
 



Stjórn UMF Samherja telur bjart framundan í starfsemi félagsins. Íbúar Eyjafjarðarsveitar eru ánægðir 
með starfsemi þess og stjórnin hefur fullan hug á að efla starfið enn frekar í þágu íbúa í 
sveitarfélaginu. 
 
Í framhaldi af skýrslu stjórnar tekur Þorsteinn Marinósson, framkvæmdastjóri UMSE tók til máls og 
fjallar um mikilvægi þess að við höldum fast í þann sveigjanleika sem að íþróttafélagið Samherjar hafa 
gert sig út fyrir. Hann fagnar þeirri góðu viðbót sem útikörfuboltavöllur verður fyrir félagið og svæðið 
sem heild. Þorsteinn er ánægður með samstarf UMSE og Samherja en UMSE hefur séð um bókhald 
fyrir félagið ásamt því að halda utan um skráningarkerfið Sprotabler fyrir félagið. 
 
Sigurður Ingi Friðleifsson sveitarstjórnarfulltrúi tekur til máls og fagnar tilkomu Sprotabler. Hann talar 
um að karfan sé að koma mjög sterk inn og að telur frábært að útikörfuboltavöllurinn sé að verða að 
veruleika. Hann nefnir einnig mikilvægi þess að gott samstarf sé á milli Samherja og sveitarfélagsins. 
 
 
Gjaldkeri leggur fram reikninga – Þorsteinn Marinósson og Sigríður María Róbertsdóttir fara yfir 
árskreikning félagsins 
 
Aflýsing handverkshátíðar síðastliðin tvö skipti hafa óhjákvæmilega haft mikil áhrif á rekstur 
samherja. Í byrjun árs stóð félagið höllum fæti og leitaði til Sveitarfélagsins varðandi lán til 
launagreiðslna. Árið 2021 fékk félagið tvö lán frá Sveitarfélaginu að andvirði 800.000 kr. Í lok árs var 
ákveðið að félagið þyrfti ekki að greiða lánið til baka heldur myndi það renna sem styrkur til félagsins. 
 
Blómasalan gekk vonum framar í ár, voru teknir fleiri blómvendir en fyrri ár sem allir seldust. Þessi 
fjáröflun skilaði félaginu um 280.000 kr. Lottótekjur voru einnig hærri en fyrri ár, eða 536.349. 
 
Laun voru svipuð milli ára en eitthvað var um að þjálfarar færðust úr verktöku yfir í launamenn. 
 
Aðkeypt þjónusta UMSE var töluverð áriða 2021 en töluverður tími fór í að setja upp skráningarkerfið 
Sportabler. 
 
Staða félagsins í dag er góð miðað við það sem á undan hefur gengið en með tilkomu nýs samning á 
milli UMF Samherja og Sveitarfélagsins sem undirritaður var nýlega mun sveitarfélagið styrkja félagið 
um 1.000.000 krónur á ári. Mun þessi styrkur koma sér gríðarlega vel fyrir félagið og mun, ásamt 
annarri fjáröflun gera félaginu kleift að halda áfram að bjóða upp á fjölbreytt starf í sveitarfélaginu. 
 
 
Umræður um skýrslur og reikninga 
 
Formaður fer yfir samning UMF Samherja og Meistaraflokksráðs karla í knattspyrnu. Tillaga samþykkt 
af fundargestum. 
 
Aðalfundur ungmennafélags Samherja, haldinn 19. apríl 2022, hvetur fulltrúa beggja framboða til 
sveitarstjórnarkosninga í Eyjafjarðarsveit 2022 til að hlúa að starfsemi UMF Samherja til hagsbóta 
fyrir alla íbúa sveitarfélagsins. Tillaga samþykkt. 

 
Kosning stjórnar 

• Ágúst Örn Víðisson, Dagný Linda Kristjánsdóttir og Karl Jónsson bjóða sig fram til 
áframhaldandi setu í stjórn.  

• Elín Helga Kolbeinsdóttir býður sig fram til gjaldkera Samherja. 

• Svanhildur Ketilsdóttir býður sig fram í stjórn. 



• Rósa Margrét Húnadóttir býður sig fram sem varamann. 

• Skoðunarmenn. Sigríður María Róbertsdóttir og Óttar Ingi Oddsson. 

• Framboð og tillögur einróma samþykktar af fundargestum. 
 

Önnur mál 
Eiður Jónsson varamaður í sveitarstjórn talar um að hann hafi ekki orðið var við neina kergju á milli 
Samherja og sveitarstjórnar og að mikill velvilji sé á meðal sveitarstjórnar að styðja við bak Samherja. 
Hermann Ingi Gunnarsson sveitarstjórnarfulltrúi tekur í sama streng að telur að vel hafi verið stutt við 
bakið á Samherja. Sveitarfélagið hefur það að markmiði að vera heilsueflandi samfélag, ekki eingöngu 
hjá börnum heldur einnig hjá eldri borgurum. Komið var á laggirnar lýðheilsustyrk til eldri borgara til 
að efla hreyfingu þeirra. Þeim langar einnig að auka stuðning við eldri börn (12-17 ára), bæði 
frístundar og tómstundarstyrk og er vilji til að hækka þann styrk. Ætlar sveitarstjórn að halda áfram 
að styðja við bakið á Samherjum og það verður vonandi mjög gott samtal á milli félagsins og 
sveitarstjórnar. Það var stórt skref að gera þennan samning og kannski er hann bara fyrsta skrefið. 
Hann telur að það sé bara björt framtíð fyrir íþróttaiðkun í sveitarfélaginu. 
 
Sigurður Ingi Friðleifsson sveitarstjórnarfulltrúi talar um ákveðið aðhald við útleigu á 
íþróttamannvirkjum. Hann persónulega myndi vilja fara í að skrá tíma frekar en íþróttahús og horfa 
frekar í hvað vantar mikið af peningum þar sem að það eru íþróttagreinar sem eru ekki endilega í 
íþróttahúsinu eins og sund og skák. 
 
Formaður talar um að stjórn Samherja hafi engan áhuga á að halda úti starfsemi sem er ekki 
rekstrarhæf. Hann telur að það fyrirkomulag að leigja úti sal tíðkist ekki annarstaðar. 
 
Nefnt er að það er fyrst fyrir nokkrum árum sem að félagið átti ekki nægjanlegt fjármagn og það er 
eitthvað sem þarf að vinna í. Þetta snýst um að halda úti íþróttastarfi fyrir börn og styrkurinn ekki 
óeðlilegur.  
 
Formaður þakkaði fundargestum fyrir fundinn og sleit honum kl. 22.30. 
 


