FUNDARGERÐ

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
128. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 27. júní 2013 kl. 13:00

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundarsetning:
Samþykkt um stjórn Þingeyjarsveitar – fyrri umræða:
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 19.06.2013:
Erindi frá stjórn Félags sumarhúsaeigenda í Lundsskógi:
Aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf.:
Fjárhagsstaða – yfirlit:

Til kynningar:
a) Fundargerð stjórnar Sorpsamlags Þingeyinga ehf. frá 03.05.2013:
b) Fundargerð aðalfundar Sorpsamlags Þingeyinga ehf. frá 05.06.2013:
c) Bréf til sveitarstjórna frá Saman hópnum:

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Friðrika Sigurgeirsdóttir, Margrét Bjarnadóttir,
Erlingur Teitsson í forföllum Ásvaldar Ævars Þormóðssonar, Árni Pétur Hilmarsson og Ásta
Svavarsdóttir auk sveitarstjóra sem ritaði fundargerð.
1. Fundarsetning:
Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að bæta á dagskrá til kynningar; fundargerð 153. fundar
HNE og kynningarbréfi, Gjástykki, fyrirhuguð friðlýsing skv. rammaáætlun.
Samþykkt samhljóða.
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2. Samþykkt um stjórn Þingeyjarsveitar – fyrri umræða:
Lögð fram drög að samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Þingeyjarsveitar til fyrri umræðu.
Farið yfir drögin og gerðar smávægilegar athugasemdir og lagðar fram tillögur.
Sveitarstjórn vísar samþykktinni til síðari umræðu.

3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 19.06.2013:
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 19. júní s.l. Árni Pétur gerði grein
fyrir fundargerðinni sem er í tveimur liðum.
1. liður; Þeistareykjavirkjun. Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna framhaldsframkvæmda við
veg yfir Tjarnarás á Þeistareykjum.
Sveitarstjórn samþykkir umsóknina og felur skipulags-og byggingarfulltrúa að gefa út
framkvæmdaleyfi.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina að öðru leyti.

4. Erindi frá stjórn Félags sumarhúsaeigenda í Lundsskógi:
Tekið fyrir erindi frá stjórn Félags sumarhúsaeigenda í Lundsskógi dags. 7. júlí s.l. Þar er
óskað eftir því að sveitarfélagið, Vegagerðin, landeigandi, Golfklúbburinn Lundur ásamt
félaginu komi að gerð varanlegs vegar, með bundnu slitlagi frá gatnamótum við Mörk upp á
hæð við gatnamótin niður í Höfðabyggð. Óskað er eftir frumkvæði sveitarstjórnar um að kalla
aðila saman til að koma að þessu verkefni.
Fyrir liggur erindi hjá Vegagerðinni þar sem sveitarfélagið óskaði eftir því að hluti umrædds
vegar yrði tekinn í tölu héraðsvega. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu erindis Félags
sumarhúsaeigenda í Lundsskógi þar til svar hefur borist frá Vegagerðinni.

5. Aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf.:
Lagt fram aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf. sem haldinn verður 28. júní n.k.
Samþykkt að Margrét Bjarnadóttir fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundinum.

6. Fjárhagsstaða – yfirlit:
Lagt fram yfirlit um fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Fjármálastjóri mætti til fundarins og gerði
grein fyrir fjárhagsstöðu eftir fyrstu fjóra mánuði ársins.

Til kynningar:
a)
b)
c)
d)
e)

Fundargerð stjórnar Sorpsamlags Þingeyinga ehf. frá 03.05.2013:
Fundargerð aðalfundar Sorpsamlags Þingeyinga ehf. frá 05.06.2013:
Bréf til sveitarstjórna frá Saman hópnum:
Fundargerð 153. fundar HNE:
Kynningarbréf, Gjástykki, fyrirhuguð friðlýsing skv. rammaáætlun:
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Fleira ekki gert og fundi slitið 16:35

_____________________________
Ólína Arnkelsdóttir

________________________________
Arnór Benónýsson

_____________________________
Margrét Bjarnadóttir

________________________________
Erlingur Teitsson

_____________________________
Friðrika Sigurgeirsdóttir

________________________________
Ásta Svavarsdóttir

_____________________________
Árni Pétur Hilmarsson
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