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Kosningar: Formaður og 1 varamaður í stjórn
Önnur mál

Valgerður Auðunsdóttir og Magnús Ingimarsson stungu upp á Valgerði sem fundarstjóra, það
var samþykkt og tók hún að sér fundarstjórn og gaf Magnúsi Ingimarssyni ritara orðið.
Magnús fór yfir skýrslu stjórnar fyrir hönd Huga Ármannssonar formanns félagsins sem
forfallaðist vegna veikinda.
Skýrsla stjórnar:
Magnús las upp skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2016. Þar kom fram í tímaröð hvenær haldnir
voru stjórnarfundir og hvaða viðburðir voru á vegum félagsins. Þar ber helst að nefna;
Landnámshænuna á Hvanneyrarhátíð, útgáfu á tímaritinu Landnámshænan 2016,
haustsýning ERL á landnámshænunni sem fram fór í Gróðrastöðinni Storð í september.
Stjórn ERL þakkaði sérstaklega; þeim sem lögðu hönd á plóg við útgáfu Landnámshænunnar
2016. Ólafi Dýrmundssyni fyrir skrif um haustsýningu landnámshænunnar og mikilvægi
vottunar fugla fyrir varðveislu stofnsins í Bændablaðið 20. október síðastliðin. Vernharði og
Björgu eigendum Gróðrastöðvarinnar Storð voru einnig færðar þakkir.
Reikningar:
Valgerður gjaldkeri félagsins fór yfir rekstrarreikning og efnahagsreikning félagsins.
Rekstrarreikningur: Samtals tekjur eru 862.350 kr. Samtals gjöld eru 680.709 kr. Hagnaður
ársins 2015 eru 181.641 kr.
Efnahagsreikningur: Eigið fé í lok árs eru 1.492.306 kr. Skuldir eru 0 kr.
Gréta Björg spurðist fyrir um árgjöld félagsins, innkoma vegna þeirra lækkar umtalsvert milli
ára. Var 613.556 kr 2014 en er 440.040 kr 2015. Valgerður svarar þessu og segir að þetta
helgist af því að ákveðinn hluti af greiðsluseðlum fyrir félagsgjöldum 2015 hafi ekki skilað sér
í heimabanka félagsmanna og líklega hefur þar verið um mannleg mistök að ræða.
Einnig var spurt um þjónustugjöld. Þetta eru gjöld fyrir þá þjónustu sem þarf að greiða fyrir í
banka, meðal annars við innheimtu félagsgjalda.
Reikningar voru samþykktir samhljóða.
Lagabreytingar:

Í fundarboði til félagsmanna var lögð fram breytingartillaga á hluta 6. greinar í lögum
félagsins. Greinin var í heild sinni svo hljóðandi:
„Aðalfund skal halda árlega, síðasta laugardag í október. Aðalfund skal boða skriflega til
félagsmanna og með tilkynningu á vefsíðu félagsins a.m.k. 10 dögum fyrir fund. Þar gerir
stjórnin grein fyrir störfum félagsins á liðnu ári, leggur fram tillögur um verkefni næsta árs og
leggur fram endurskoðaða reikninga felagsins.“
Breytingartillaga sem borin var upp á fundi var samþykkt samhljóða og hljóðar hún svona:
„Aðalfund skal halda árlega. Aðalfund skal boða skriflega til félagsmanna og með tilkynningu
á vefsíðu félagsins a.m.k. 10 dögum fyrir fund. Þar gerir stjórnin grein fyrir störfum félagsins
á liðnu ári, leggur fram tillögur um verkefni næsta árs og leggur fram endurskoðaða
reikninga félagsins.“
Kosningar:
Í kjöri var formaður (Hugi Ármannsson), 1 varamaður (Gréta Björg Erlendsdóttir) og
skoðunarmaður reikninga (Halldór Sigurðsson).
Allir sem sátu í þeim sætum sem kjósa átti um gáfu kost á sér til áframhaldandi setu. Hugi var
endurkjörinn sem formaður og situr næstu 3 árin, Gréta var endurkjörin sem varamaður og
situr næstu 2 árin og Halldór var endurkjörinn sem skoðunarmaður reikninga.
Önnur mál:
Rætt var um plakat Landnámshænunnar sem gefið er út af Bændasamtökum Íslands og
mikilvægi þeirra í kynningu landnámshænunnar. Félagið á nokkur slík plaköt (2 stærðir) sem
það hefur haft til sölu á viðburðum s.s. sýningum.
Jóhanna Harðardóttir kemur inn á vottun og leggur áherslu á að gera vottun sýnilegri og
eftirsóknarverðari. Jóhanna leggur til að gera vottunarplaggið sýnilegra, t.d. í blaðinu og á
heimasíðu og jafnvel í Bændablaðinu. Magnús svarar þessu; og það þarf að gera þetta
sýnilegra og gera skurk í þessum efnum, greiningarlykill er eitt af því sem þarf að búa til en
slíkt hefur meðal annars verið rætt meðal stjórnar og vottunaraðila. Fundurinn tók undir
þetta. Í framhaldinu leggur Jóhanna til að teikningar verði unnar af útlitseinkennum, í lagi og
ekki í lagi. Slíkt ætti einnig að vera til staðar á heimasíðu. Þannig mætti skilgreina betur vinnu
við skoðun á fuglum.
Jóhanna H talar einnig um námskeiðahald, leggur áherslu á að þetta skipti máli. Þetta er ein
leið til þess að ná til fólks. Skráning fólks með hænur líkt og hjá Reykjavíkurborg og víðar er
gott tækifæri til þess að ná til þess hóps fólks sem er að hefja hænsnabúskap. Félagið þarf að
búa til pakka þar sem fram kemur hvað félagið hefur upp á að bjóða fyrir hænsnahald í
þéttbýli. Um leið er verið að búa til ábyrga aðila sem stunda hænsnahald í þéttbýli.
Ólafur Dýrmundsson og fleiri fundargestir taka undir orð Jóhönnu varðandi námskeiðahald.
Ólafur leggur til að félagið hafi samband við Samband íslenskra sveitarfélaga sem eru
regnhlífarsamtök sveitarfélaga. Félagið gæti þannig aðstoðað sveitarfélög við útbúning
reglugerðar um hænsnahald í þéttbýli. Það er kemur félaginu bara illa ef mikið er um

hænsnabúskap þar sem ekki er búið nógu vel að fuglunum. Það verður að tengja ERL betur
við sveitarfélögin og bjóða fram námskeið sem væri dagsstund. Best af öllu væri ef, þetta
væri skilyrði fyrir því að fá að halda hænur í þéttbýli. Jafnframt að athuga hjá sveitarfélögum
hvernig leyfisveitingum er háttað. Hvort fólk fái leyfi einu sinni sem gildir endalaust eða hvort
viðhaft sé eitthvert eftirlit á x tíma fresti.
Jóhanna og fleiri fundargestir leggja til í kjölfarið að stjórn ERL biðji um fund með Sambandi
íslenskra sveitarfélaga og kanni hver staðan er og kynna þeim hvað við í félaginu erum til í að
gera til þess að leggja þeim lið í þessum efnum.
Ólafur D kemur inn á hvernig þessu er háttað hjá öðrum búfjáreigendum, nú þurfa
búfjáreigendur að skrá búfjáreign hjá Matvælastofnun – þá er spurning hvort slíku sé eða
ætti að vera háttað með hænsnahald. Regluverk þessu tengdu þarf að skerpa á, t.d. með
reynslu og þekkingu þeirra sem þekkja til í þessum búskap.
Ólafur D vill koma því á framfæri að blaðið sé fjölbreytt og efnisval gott. Fallegt og vel unnið
blað. Magnús og Valgerður svara þessu; þakka Ólafi hrósið og þakka meðal annars Jóhönnu H
fyrir dygga aðstoð við blaðaútgáfuna. Magnús segir fundargestum að stjórnin og
umsjónarmenn blaðsins séu vel opin fyrir ábendingum um efnisval í næsta blað. Magnús
segir fundargestum að blaðinu hafi verið dreyft á flest öll almenningsbókasöfn í landinu.
Valgerður segir fundi slitið, þakkar fundargestum fyrir komuna og býður fundargesti að
þiggja kaffi og kökur í boði stjórnar.
Fundarritari:
Magnús Ingimarsson

