
Fundargerð Aðalfundar FEBG 2022 
 
Aðalfundur Félags eldri borgara í Garðabæ, haldinn í Miðgarði mánudaginn 28. Febrúar 2022 
kl. 13.30. 

Formaður félagsins, Laufey Jóhannsdóttir, setti fund og bauð félaga og gesti velkomna í 
Miðgarð nýja íþróttahús Garðbæinga. 

Gestir fundarins voru: Gunnar Einarsson bæjarstjóri , Björg Fenger forseti bæjarstjórnar og 
formaður íþrótta- og tómstunaráðs, Svanhildur Þengilsdóttir forstöðumaður öldrunarmála,  
Helgi Pétursson formaður Landssambands eldri borgara og og Janus Guðlaugsson frá Janus 
Heilsueflingu.  

Formaður lagði til að Stefanía Magnúsdóttir tæki að sér fundarstjórn og var það samþykkt. 

 Fundarstjóri þakkaði traustið og sagði að löglega hefði verið boðað til aðalfundar með 
auglýsingu í Garðapóstinum, auglýsingu í Jónshúsi, á FB-síðu félagsins og með tölvupóstum. 

Fundarstjóri lagði til að Lára Kjartansdóttir tæki að sér fundarritun og var það samþykkt. 

1. Skýrsla stjórnar 

Formaður, Laufey Jóhannsdóttir, flutti skýrslu stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu 
starfsári.  Minntist látinna félaga og bað viðstadda að votta þeim virðingu sína með að rísa úr 
sætum.  Skýrsla stjórnar fylgir með fundargerðinni. 

 
2. Ársreikningar félagsins 

Sigurður Símonarsson, stjórnarmaður, skýrði frá og las upp reikninga félagsins fyrir árið 
2021.  Rekstartekjur félagsins urðu kr.18.911.885 og rekstrargjöld kr.17.456.213. Hagnaður 
ársins var því kr. 1.501.834. 

Efnahagsreikningur félagsins sýnir eigið fé kr. 9.770.113 og skuldir og eigið fé alls kr. 
9.824.050. 

 
3. Fyrirspurnir og umræður um reikninga og skýrslu stjórnar 

Ásthildur Einarsdóttir, tók til máls og bað um frekari vitneskju um Janusar verkefnið rúmar 9 
mijónir.  Spurði í  hverju sá kostnaður fælist. 

Finnbogi Alexandersson gjaldkeri svaraði þeirri fyrirspurn og sagði að á síðasta ári hafi verið 
gerður samningur við Janus Guðlaugsson um heilsueflingarverkefnið og það sem félagið þarf 
að greiða.  Þeir sem sækja námskeiðið greiða sjálfir hluta en félagið greiðir mismuninn á 
þeim kostnaði sem er þessi upphæð.  

Önnur spurning Ásthildar var um skýringu á þóknun stjórnar, upphæð kr. 840.000. 



Stefanía Magnúsdóttir, fyrrverandi formaður, svaraði þeirri fyrirspurn og sagðist hafa, í sinni 
stjórnartíð, hafi þáverandi stjórn farið fram á að formaður fengi kr. 50.000 og gjaldkeri kr. 
20.000  á mánuði og eru þeir einu stjórnarmennirnir sem þiggja laun. 

Reikningarnir voru þvínæst bornir upp til samþykktar. Samþykkt með handauppréttingu og 
enginn á móti. 

4. Árgjald félagsins. 

Stjórn leggur til að árgjald FEBG fyrir árið 2022 sé óbreytt kr. 2500 eins og undanfarið ár.  
Samþykkt með lófaklappi. 

 
5. Kosningar 

Samkvæmt samþykktum víkur Sigurður Símonarson úr stjórn eftir 5 ár, sem er hámark 
stjórnarsetu, og jafnframt hefur Sigurður B. Ásgeirsson óskað eftir að víkja úr stjórn. 

Kosning formanns.  Formaður, Laufey Jóhannsdóttir, gefur kost á sér áfram og ef engin 
mótframboð liggja fyrir er hún sjálfkjörin.  Samþykkt með lófaklappi. 

Kosning annara stjórnarmanna:  Aðrir stjórnarmenn í aðalstjórn, Hildigunnur Hlíðar og 
Kolbrún Thomas gefa kost á sér áfram og í varastjórn gefa kost á sér áfram: Jón Gunnar 
Pálsson og Lára Kjartansdóttir.  Finnbogi Alexandersson gefur kost á sér í varastjórn.  

Stjórn gerir tillögu um að nýir í aðalstjórn verði:  Anna Möller og Engilbert Gíslason. 

Samþykkt með lófaklappi. 

Kosning skoðunarmanna reikninga:  Ástbjörn Egilsson, Gunnar Gunnlaugsson og Daði 
Guðmundsson til vara gefa kost á sér áfram. Samþykkt með lófaklappi 

 

6. Önnur mál 

Fundarstjóri kynnti að Janus Guðlaugsson frá Janus Heilsueflingu segði nokkur orð um 
stöðuna. 

Janus tók til máls, þakkaði fyrir boðið og  stjórn fyrir samstarfið. Sagði einstakt tækifæri að fá 
að innleiða verkefnið í Garðabæ og taldi að vel hefði tekist til.  Þakkaði Kára Jónssyni fyrir að 
vera milliliður milli sín og bæjarstjórnar. Verkefnið er byggt á doktorsverkefni Janusar og  
byrjaði 2017 í Reykjanesbæ. Þann 14. mars verður kynningarfundur í Jónshúsi. Ræddi síðan 
um hvað væri innifalið í þessu verkefni.  Fjöldi þátttakenda eru 130 núna og meðalaldur 76 
ár.  Biðlisti telur 78-80 þátttakendur sem reiknað er með að komist að.  Samkvæmt útsendri 
þjónustukönnun, lýsti mikill meirihluti þátttakenda jákvæðri upplifun á verkefninu. 
Markvissar mælingar eru gerðar á 6 mánaða fresti í samvinnu við Heilsugæsluna. Lauk síðan 
máli sínu með að lýsa áhuga á að ganga í félagið þar sem hann yrði 67 ára bráðlega. 

Næst tók til máls Björg Fenger, forseti bæjarstjórnar, og sagði að sem formaður íþrótta og 
tómstundaráðs hafi  hún áhuga á starfi eldri borgara í bænum.  Talaði um mikilvægi 



félagslegra tengsla ekki síður en hreyfingu.  Verið sé að kanna með innri breytingu Jónshúss 
og  búið að skapa einstakt tækifæri með tilkomu Miðgarðs.  Sagðist hlakka til samstarfs 
áfram við stjórn FEBG.  

Gunnar Einarsson bæjarstjóri tók næst til  máls og óskaði stjórn til hamingju með kjörið.    
Sagði að sá sem komi á eftir honum í bæjarstjórastólinn muni standa við öll loforðin sem 
hann hefur gefið og jafnvel meir. Verkefnið við að búa vel að eldri borgurum lyki aldrei. 
Sagði Garðabæ standa sig best af öðrum bæjarfélögum og að mörg tækifæri væru 
framundan. Að lokum þakkaði hann fyrir samveruna undanfarin 17 ár sem hann kynni vel að 
meta.  

Helgi Pétursson tók næst til máls og færði kveðju frá Landssambandinu sem telja  55 félög 
um allt land.  Reynt væri að breyta viðhorfi til fólks á þessum aldri og það hafi tekist að færa 
meira inní umræðuna um starf og líf eldra fólks. Ræddi um mikilvægi fjarfunda sem hafi gert 
kleift að halda marga fundi með formönnum félaga um allt land.  Stjórmálamenn hafi verið 
boðaðir á fund og þeir mætt til að ræða áherslumál eldri borgara. Áhersla lögð á 
húsnæðismálin. Vantar millistig frá heimili til hjúkrunarheimilis eða Lífsgæðakjarna. 

Fundarstjóri þakkaði Helga og sagði að komið væri að lokum síns hlutverks og bað formann 
að taka við.  

Formaður tók til máls og  bað  Sigurð B Ásgeirsson og Sigurð Símonarson að koma og taka 
við smá þakklætisvotti og þakkaði þeim báðum fyrir góð störf með gjöfum. 

Sigurður Símonarsson þakkaði fyrir sig og sagði að starfið hafi verið mjög gefandi og 
skemmtilegt. 

Formaður bað næst Kristínu Árnadóttur um að koma upp og sagði að hún væri búin að vinna 
mjög mikið og óeigingjarnt starf, verið í stjórn félagsins, stjórnað félagsvist og bingó o.fl.  
Þakkaði henni fyrir mjög gott starf gegnum árin og sagðist jafnframt ekki vera hætt að kalla í 
hana. Færði Kristínu þvínæst gjöf sem þakklætisvott.  Kristín þakkaði fyrir sig. 

Formaður þakkaði síðan Kára Jónssyni fyrir góða aðstoð t.d. við Sportabler kerfið og kynnti 
síðan það sem væri framundan hjá félaginu. Bauð síðan fundarmönnum að fá sér kaffi og 
bolludagsbollur, þakkaði starfsmönnum fundarins, þakkaði fyrir góða fundarsókn og sagðist 
hlakka til samstarfsins framundan. 

Fundi slitið 14.45. 

Lára Kjartansdóttir, fundarritari 

 

 

 


