
8. fundur æskulýðsnefndar  

Miðvikudaginn 6. desember 2017 kl. 16.30 í ný uppgerðu íþróttahúsi 
Bláskógabyggðar í Reykholti. 

 

Mætt voru: Sigurjón Pétur Guðmundsson, Lára Hreinsdóttir og Borghildur 

Guðmundsdóttir sem kom inn sem varamaður fyrir Smára Þorsteinsson.  

 

1. Í upphafi fundar leiddi Sigurjón Pétur nefndina í skoðunarferð um íþróttahúsið 

og ber að fagna því hversu vel hefur til tekist. Vonandi munu íbúar 

Bláskógabyggðar, sem og aðrir, nýta sér þessa frábæru aðstöðu.  

 

2. Fundarefnið var kjör íþróttamanns Bláskógabyggðar og hóf til heiðurs 

íþróttamönnum í sveitarfélaginu. Þó vel hafi tekist til undanfarin ár vill nefndin 

gjarnan gera þetta að stærri viðburði með þátttöku fleiri íbúa. Ræddar voru 

nokkrar hugmyndir, hver annarri betri,  en niðurstaðan sú að bjóða krökkum á 

miðstigi í Bláskógabyggð sérstaklega til hófsins. Verður boðið upp á leiki fyrir 

þau og að því búnu fer fram verðlaunaafhending fyrir íþróttafólk í 

Bláskógabyggð og samkomunni lýkur svo með því að boðið er upp á léttar 

veitingar. Var ákveðið að leita til Ungmennafélaganna tveggja eftir aðstoð við 

þennan viðburð.  

 
3. Um síðustu mánaðamót voru send bréf á íþróttafélög í Bláskógabyggð og þau 

beðin um að tilnefna fólk úr sínum röðum  til íþróttamanns ársins. Einnig að 

benda á þá sem ætti að verðlauna fyrir afrek á árinu skv. 7. grein 

reglugerðarinnar.   

 
4. Í framhaldi af umræðu um verðlaunaveitingar var því velt upp hvort einhverjir  

í sveitarfélaginu ættu skilið að fá athygli fyrir afrek sín á sviði íþrótta og komu 

fram tillögur sem nefndin ætlar að skoða nánar.  

 
5. Að þessu sinni vill nefndin að hófið fari fram í öðru af tveimur íþróttahúsum 

sveitarfélagins. Varð niðurstaðan að halda hófið fimmtudaginn 18. janúar kl. 

17 í íþróttahúsinu á Laugarvatni.  

 



6. Það er von nefndarinnar að sveitarstjórn taki vel í þessa tillögu okkur og leggi 

til aðstöðu sem og fjármuni til að standa straum af verðlaunum og léttum 

veitingum.  

 
7. Nefndin vinnur vel saman og er orðin ansi góð í að skipuleggja og því verður 

nánar farið yfir verkaskiptingu á næsta fundi þann 3. janúar kl. 20 á 

Laugarvatni.  

 
8. Fundi slitið kl. 17.45. 

 

 


