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Venjuleg aðalfundastörf
Skýrsla formanns
Reikningar
Kosningar: Gjaldkeri og 1 varamaður í stjórn
Önnur mál

Hugi Ármannsson formaður setti fundinn og bauð félagsmenn velkomna. Hugi fól ritara
félagsins Ásu Lísbet Björgvinsdóttur að rita fundargerð. Ása stakk svo upp á Ólafi
Dýrmundssyni sem fundarstjóra sem samþykkt var.
Skýrsla formanns:
Hugi rakti störf félagsins á árinu, lét þess getið að engar sýningar hefðu verið haldnar á
vegum félagsins vegna lélegrar þátttöku. Ein sýning var þó haldin á Aldamótahátíðinni á
Eyrarbakka í sumar sem Erna og fleiri stóðu að. Hann gat um vel heppnaða og gagnlega
heimasíðu og þakkaði Ásu Lísbet gott og samviskusamlega unnið starf við tilurð og
uppfærslu síðunnar. Árlegt blað félagsins Landnámshænan kom út og var veglegt að vanda,
Hugi þakkaði einnig vel unnið verk á þeim vettvangi.
Reikningar:
Valgerður fór yfir reikninga félagsins og skýrði. Tekjur námu 925.000 kr, gjöld voru 789.000
kr. Hagnaður ársins var 136.364 kr og eignir samtals 1.310.665 kr.
Reikningarnir voru samþykktir.
Kosningar:
Úr stjórn á að ganga Valgerður Auðunsdóttir en hún gaf kost á sér áfram. Ása Lísbet baðst
undan áframhaldandi setu stjórn og vék af fundi. Atli Brynjarsson var gaf áfram kost á sér
sem varamaður næstu tvö árin.
Valgerður Auðunsdóttir var endurkjörin sem gjaldkeri og Atli Brynjarsson var endurkjörinn
sem varamaður í stjórn.
Valgerður hringir í Magnús Ingimarsson sem er varamaður í stjórn og samþykkir hann að
taka að sér að verða ritari. Hann er því sjálfkjörinn ritari. Því þarf að kjósa varamann í hans
stað til eins árs. Tillaga var gerð um Jónas Ásgrímsson og Grétu Björg Erlendsdóttur. Jónas
hlaut 3 atkvæði en Gréta 10, Gréta er því kjörin til eins árs í varastjórn.
Skoðunarmaður reikninga Halldór Sigurðsson var endurkjörinn.
Önnur mál:
Hugi formaður fór aftur lauslega yfir skýrsluna fyrir þá sem komu seint. Halldór fékk orðið og
sagði frá því að honum væri meinað að vera með hana í Mosfellsbæ og telur hann þetta

grófa mismunun á kynjarétti. Hann veltir því fyrir sér hvort félagið vilji beita sér fyrir
breytingum. Nokkur umræða spannst út frá þessu í framhaldinu t.d. að regluverk um
hænsnahald í þéttbýli kveði ekki á um aðbúnað og er það miður. Valgerður svarar þessu og
segist hafa fengið að senda athugasemdir við þessar reglur á sínum tíma en ekki fengið
nokkurn hljómgrunn.
Í reglum um hænsnahald í þéttbýli er kveðið á um að hanar séu ekki leyfðir.
Valgerður las upp þakkar-tillögu til Ólafs Dýrmundssonar af hálfu félagsins. Þakkarorðin eru
svo hljóðandi: „Aðalfundur Eigenda og Ræktendafélags landnámshænsna þakkar Ólafi R.
Dýrmundssyni fyrir hans þátt í að koma íslensku Landnámshænunni um borð í Bragðörkina“.
Ólafur sagði frá hvernig hann tók þátt í Slow-food verkefninu. Einnig kom hann inn á að
Jóhanna Harðardóttir hafi staðið sig mjög vel í vinnu við plakatið sem nú hefur verið gefið út
af Bændasamtökum Íslands.
Jón Björnsson lýsti því yfir að hann væri ánægður með störf fyrrum ritara, Ásu Lísbetar. Hann
sagði frá eigin reynslu varðandi hænur.
Ólafur Dýrmundsson lýsir ánægju sinni með útgáfu síðasta blaðs.
Gréta sem var nýkjörin varamaður þakkar fyrir kosninguna og lýsir yfir ánægju sinni með
innihald síðasta blaðs.
Sagt var frá að Jóhanna Harðardóttir hafi boðið upp á að halda námskeið um hænsnahald en
því erindi var ekki svarað.
Ólafur Dýrmundsson sagði fundi slitið og menn fengu sér kaffi í boði stjórnar.

Fundarritari: Kolbrún Júlíusdóttir og Valgerður Auðunsdóttir

