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Skýrsla stjórnar Björgunarfélags Vestmannaeyja starfsárið 2015-20016. 

Hér á eftir fer skýrsla stjórnar yfir helstu atburði líðandi starfsárs Björgunarfélags 
Vestmannaeyja. Þetta starfsár skipuðu eftirfarandi meðlimir stjórn félagsins:                                                      
Formaður: Adolf Hafsteinn Þórsson.                                                                                                        
Varaformaður: Arnór Arnórsson 
Gjaldkeri: Sigurður Þórir Jónsson.                                                                                                                                               
Ritari: Halldór Ingi Guðnason 
Meðstjórnandi: Eyþór Þórðarson.                                                                                                         
Varamenn í stjórn: Arnar Ingi Ingimarsson og Óðinn Benónýson.   
 
Stjórn félagsins hélt á þessu starfsári 7 stjórnarfundi og einn félagsfund. Auk þeirra var 
ákveðið á síðasta aðalfundi að hittast öll þriðjudagskvöld kl 20, mætingin var ágæt fram að 
sumri en svo þegar starfið hófst aftur eftir sumarfrí tókst illa að manna þau kvöld. 
Miðvikudagskaffið er yfirleitt ágætlega mætt, frá 2 og upp í 15 manns. 
 
Í byrjun sumars hætti Reynir sem starfsmaður hjá okkur, þökkum við honum fyrir hans vinnu, 
en Adolf er enn starfsmaður hjá okkur í sínum „frí“tíma. 
 
Sumarstúlkurnar í eyjum kíktu til okkar í klifurveggin og hefur aldrei verið eins auðvelt að 
manna hann, Bv hefur ekki verið krafið um meðlagsgreiðslur eftir þá kvöldstund. 
 
Addi fór einn á bátasjóðsfundinn þetta árið, mjög fróðlegur fundur í alla staði. 
 
Addi, Arnar Ingi og Arnór fóru á fulltrúaráðsfundinn sem haldinn var í Háskólanum í Reykjavík 
í nóvember. Á föstudagskvöldinu var flugeldamessa sem lukkaðist vel. 
 
Fjáraflanirnar á árinu gengu vel. Seldir voru um 650 kallar af neyðarkallinum og 10 stórir 
kallar, en hægt er að auka þann markað umtalsvert með smá vinnu. Tryggvi sá um þessa 
vinnu þetta árið og stóð sig vel. 
 
Góður hópur frá okkur fór á landsþing á Ísafirði í haust og við tókum þátt í 
björgunarleikunum  með sameinuðuliði okkar og FBSH. 
 
Tekin var ein æfing með gæslunni en við sögu kom V.s Þór, B.b Þór, Björgunarsveitinni Björg 
Eyrarbakka, Mannbjörg Þorlákshöfn, B.s Oddur V. Gíslason Grindavík og TF-Syn. 
 
Í sumar var hittingur í landeyjahöfn með nágrönnum okkar frá Dagrenningu, Hellu og Vík. 
 
Þrír aðilar fóru á fagnámsskeið í fjallabjörgun og tveir fóru á Wilderness Advanced Life 
support. 
 
Þá hélt Almannavarnarnefnd Aðgerðarstjórnarnámsskeið í húsi félagsins, og voru nokkrir 
félagar sem tóku þátt í því. 
 
Einn félagi fór á fagnámsskeið í aðgerðarstjórnun. 
 



Keypt var rafstöð fyrir húsið í samstarfi með lögreglunni og almannavarnarnefnd. 
 
Skipalyftan gaf okkur 250 þús í inneignargjöf. 
 
B.b Þór var tekinn upp á árinu og botnhreinsaður og málaður, í ljós kom gat á kjölnum sem 
var lagað. 
 
Einhverjar bilarnir hafa verið í Þór undanfarið á tækjum í brúnni, nú síðast hrundi 
harðidiskurinn í tölvunni. 
 
Árshátíð félagsins var haldin í skátastykkinu í haust með brennu og „color run“ þema. 

Stjórn SL kom í heimsókn til okkar 4 sept. 

Eykyndilskonurnar seldu húsið sitt og fengu að geyma dót hjá okkur, við aðstoðuðum þær við 

flutningana. 

Skátarnir fengu hiacinn lánaðan hjá okkur tvisvar á árinu, annarsvegar á skátamót í sumar og 

svo við bæjargæslu á húkkaraballinu. 

Í vinnslu er samstarfssamningur milli Björgunarfélagsins og Slökkviliðs Vestmannaeyja. 

 

Stjórn Björgunarfélags Vestmannaeyja þakkar félagsmönnum fyrir gott ár og vonast eftir enn 

öflugra starfi á komandi ári. 

 

 

 

  

 

 

 



Útköll 

Nafn Svæði Hraði Boðunarstig Klukkustundir Byrjaði 
Fjöldi úr 

sveit 

Sækja mótor fyrir Herjólf í landeyjarhöfn 18 F4 Þjónustuverkefni 2 
26.04.16 - 

21:00 4 

Aðstoð vegna ófærðar 18 F4 Þjónustuverkefni 0,1 
29.03.16 - 

11:15 1 

Sv.3/16/18 >F1 Þyrla LHG hugsanlega í 
sjónum 3 F1 Neyðarstig 0,7 

28.03.16 - 
16:28 19 

Maður í sjóinn við Reynisfjöru. 16 F1 Neyðarstig 23,8 
10.02.16 - 

10:42 6 

Óveðursaðstoð sv 18 18 F3 Hættustig 10,8 
07.12.15 - 

14:51 24 

Vestmannaeyjar, Óveðursaðstoð 18 F3 Óvissustig 8,5 
01.12.15 - 

06:28 2 

Trilla að brenna 18 F1 Neyðarstig 3 
25.11.15 - 

12:01 9 

fastur húsbíll við eldfell 18 F3 Hættustig 0,6 
08.08.15 - 

19:29 5 

Sækja slasaðan mann í mjölskip 18 F3 Óvissustig 0,5 
25.05.15 - 

10:52 5 

Fastur bíll í sandi neðan Eldfells 18 F3 Hættustig 0,8 
04.05.15 - 

13:15 3 

Rollur í sjálfheldu 18 F3 Æfing 2,5 
29.04.15 - 

19:30 7 

 

Farið var í 11 útköll og verkefni á árinu sem er að líða, þar ber helst að nefna eld í trillu við 

Elliðaey en þar bjargaðist maður þegar mikill eldur kom upp í stýrishúsi bátsins, en hann var 

einn um borð. 

 

Bílamál. 

 Rekstur Lunda 1 (Econoline). Skipt var um rafgeyma í bílnum og lamir á 

afturhlerum endurnýjaðar, Tetrastöðin var einnig lagfærð. 

 Rekstur Lunda 3 (Hiace) var hefðbundin og lítið um annað viðhald. 

 Rekstur Lunda 4 (Boxer) var hefðbundin og lítið um 

annað viðhald. 

 Rekstur Lunda 5 (Yale). Þetta tæki er ónýtt og þarfnast 

endurnýjunar. 

 

Gjafir og áheit.  

 Á árinu fengum við styrk frá Skipalyftunni uppá 250 

þúsund króna inneignarnótu. Einnig fengum við rausnarlegan styrk 

frá Ísfélaginu eins og svo oft áður. Einnig á félagið töluvert af 

öðrum velunnurum sem eru duglegir að styrkja okkur. 

 



Neyðarvörusala 

Í fjölda ára hefur félagið selt neyðarvörur í skip og báta.  Adolf hefur sinnt þessu af 

kostgæfni eftir að Reynir hætti. Salan hefur gengið þokkalega en eins og með alla 

sölumennsku þurfa menn að vera á tánum. 

Flugeldamál 

Flugeldasalan gekk nokkuð vel, við vorum að horfa á þó nokkrar  hækkanir  á 

innkaupsverði flugelda við reyndum þó að stilla 

hækkunum á útsöluverði á flugeldum í hóf.  Við 

vorum með einn sölustað og var uppsetning hans 

með nokkuð hefðbundnum hætti, en keypt var nýtt 

söluborð enda var gamla borðið sett upp til 

bráðabryggða á sínum tíma. Mæting var mjög góð í 

söluna, en uppsettningin á búðinni er alltaf á sömu 

höndunum fárra manna og er það eitthvað sem má 

bæta.  Eins og með allar fjáraflanir þá byggjast þær á 

félagsfólki og góðu skipulagi, þar er félagið vel sett. 

En mest voru 40 manns í búðinni að afgreiða. 

 Félagið sá um nokkrar flugeldasýningar þetta 

starfsárið, eins og vanalega voru þær stæðstu á 

Þjóðhátíðinni. Kominn er góður kjarni sem sér um 

þessi mál fyrir okkur en verið er að vinna í að fjölga 

þeim hægt og rólega. Nýja skotborðið er búið að sanna sig en það einfaldar alla vinnu á 

skotstað.  

Neyðarkall 

 650 kallar seldust þetta árið sem er svipað og í fyrra, 10 stórir neyðarkallar 

seldust þetta árið en hægt er með smá vinnu að auka það örlítið. Tryggvi Stein sá um söluna 

þetta árið og þökkum við honum fyrir hans störf. 

 

 

 

 

 

 



Húsnæði 

 Faxastígur 38 

Nokkuð mikil vinna hefur átt sér stað í húsinu hjá okkur, en samt er þó nokkuð að verkefnum 

eftir. Það hafðist að múra húsið í haust og lítur húsið nokkuð vel út eftir þessa framkvæmd, 

einnig var skipt um járn á þakinu, en enn á eftir að klára að endurnýja þakglugga og ganga frá 

túðum fyrir loftræstingar en illa hefur gengið að fá iðnaðarmenn til að klára þessi verkefni, 

einnig á eftir að ganga frá niðurföllum á rennur, þakkassa og frágangur við glugga og er það 

einnig verkefni sem við bíðum eftir iðnaðarmönnum í að klára.     

Búið er að flota og dúkleggja aðstöðu fyrir stjórn, aðgerðaraðstöðu og félagsaðstöðu. 

Búið er að flota salerni og búningaaðstöðu á neðri hæð, ásamt því að að salernið var flísalagt.

  Síðan á eftir að 

flísalegga búningar og búnaðaraðstöðu 

sem og ganga frá gólfefnum á eldhús 

og innrisal. Ásamt því á eftir að setja 

nýtt parket á stórasalinn, en það ætti 

að gerast í byrjun maí en við gerum 

ráð fyrir því að leggja það sjálf. Tekinn 

var ákvörðun um að endurnýja 

bílskúrshurðir , þegar þessi mál voru 

skoðuð kom í ljós að ástand hurðanna 

var orðið það slæmt að ekki var við 

unað. Eftir að hafa fengið tilboð frá 

nokkuð mörgum aðilum kom mjög 

hagstætt tilboð frá einum aðila og þá 

ákváðum við að taka því. 

 

Mikill vinna hefur átt sér stað í 

endurnýja allt rafmagn í húsinu , en 

þegar við vorum farnir af stað í allar 

framkvæmdir í húsinu kom í ljós að 

rafmagsmál voru kominn á tíma og 

ekkert annað í stöðunni en takast á við 

það. Nú sér fyrir endan á þeirri vinnu 

og hún hefur að mestu verið unnin af 

félögum okkar og það hefur sparað 

okkur verulegar fjárhæðir. 



Á þessum sama tíma voru hugmyndir um að gera húsið sjáfbært í rafmagnsmálum ef stór vá 

gerðist. Eftir að hafa skoðað þetta nokkuð vel kom í ljós áhugi frá lögreglunni og 

Vestmannaeyjabæ að taka þátt í þessu með okkur og varð þá kostnaður við þetta verkefni 

mun minni en fyrstu tölur gáfu til kynna, einn félagi okkar á hitan og þungan af öllum 

frágangi á þessari vél og lagaði það kostnaðinn til muna við frágang á þessu verkefni til muna. 

Eins og félagsmenn hafa tekið eftir var fleira sem gert var í húsinu en fystu áætlanir gerðu ráð 

fyrir, en það skýrist af nokkrum hlutum. Er það helst að telja að ástand hússins var mun verra 

en við gerðum ráð fyrir og kom það ekki alment í ljós fyrr en framkvæmdir hófust og það 

skýrir okkar viðleitni til að fá aukið fé til að geta klárað sem mest í húsinu og teljum við að 

framlag Vestmannaeyjabæjar brúi part af því. Leitast var til að hafa allar framkvæmdir eins 

hagkvæmar eins og kostur var, og allar leiðir notaðar. 

Ekki hefur farið fram uppgjör á milli félaga, skýring á því  er að verkefninu er ekki lokið. 

Við þessa miklu lagfæringu á húsinu, stefnir í að húsið verði mjög glæsileg og í framhaldi 

höfum við verið spurðir hvort við hefðum áhuga að bæta við einu félagi til viðbótar í 

eigendahóp húsinns og eru þau mál til skoðunar , og ef, þá fara þau mál í réttan farveg hjá 

okkar félagi. 

 Sjóbúð 

Ráðist var í lagfæringar í stóru hurðinni á sjóbúðinni en plötur voru farnar að losna af henni. 

Annað viðhald hefur ekki verið á húsinu. Norðan megin við húsið hefur safnast mikið rusl og 

okkur finnst rétt að taka fram að það er ekki á okkar vegum, og við erum ekki sáttir við 

ástandið. 

Félagsstarf 

 Miðvikudagskaffið 

gengur sinn vanagang, mætingin 

er mjög misjöfn allt frá 2-15 

manns. Stæðsti hausverkurinn er 

að finna mannskap til að sjá um 

kaffið þegar við erum ekki með 

fastan starfsmann. 

 Þriðjudagskvöldin 

byrjuðum við með eftir síðasta 

aðalfund. Þau byrjuðu með 

miklum krafti fram að sumarfríi 

en ekki náðist sami kraftur í þau 

eftir sumarið. Er þetta eitthvað sem við eigum að halda áfram með? 



 Árshátíðin var öflug þetta árið, haldin í skátastykkinu undir yfirskriftinni 

óvissuhátíð. Árshátíðarnefndina skipuðu þeir Arnar Smári, Björgvin og Óðinn og er þeim 

þakkað kærlega fyrir sín störf. 

  

Sjómál. 

 Þór var tekinn á þurrt í byrjun Oktober, hann botnhreinsaður og málaður, skipt 

um síur fyrir vélina og rafmagnið yfirfarið. Við eignuðumst nýtt aðvörunarkerfi í bátinn sem 

Geisli gaf og þökkum við þeim kærlega fyrir það. Þegar báturinn var svo sjósettur aftur fannst 

gat á kili bátsins svo hann var hífður upp aftur hið snarasta og gert við gatið. Mæting í þessa 

vinnu var með ágætum en mætti ávalt vera betri. 

 Eykyndill er enþá sundurtækkur inni á gólfi á sjóbúðinni en verið er að vinna í að 

fá einhverja til að klára hann. 

 Slöngubátar hafa lítið verið notaðir þetta árið en við erum búnir að losa okkur við 

gráu tuðruna en Rabbi er í ágætis standi. 

  

Búnaður. 

 Lítið var af endurnýjun á búnaði þetta árið. Við þetta verður ekki unað, við 

verðum að passa að endurnýja búnað reglulega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SKÝRSLA MINNINGARSJÓÐSINS. 
FYRIR ÁRIÐ 2015-2016 

Sala minningarkorta gekk vel á síðastliðnu ári. Þóra Egilsdóttir, Sigríður Magnúsdóttir og 

Emma Sigurgeirsdóttir sáu um söluna og hafi þær þökk fyrir. 

Lög og reglur minningarsjóðsins eru á heimasíðu félagsins 1918.is 

Stjórn sjóðsins skorar á félagsmenn og aðra að muna eftir sjóðnum er þeir þurfa að senda 

minningarkort. Símanúmerin er að finna í Eyjasímaskránni sem og á heimasíðu félagsins. 

Stjórn minningarsjóðsins. 

Sigríður Gísladóttir 

Guðný Jensdóttir 

Guðný Óskarsdóttir                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 



Ársskýrsla 2015-2016 

Fræðslusjóður Djúpidalur 

Stjórn sjóðsins hélt 1 fund á starfsárinu 2015-2016 vegna beiðni um styrki úr sjóðnum. Var 

hún afgreidda samkvæmt reglum sjóðsins. Félagsmenn eru hvattir til að muna eftir sjóðnum.  

 

       Hildur Björk Bjarkadóttir 

       Sindri Valtýsson 

       Vigdís Rafnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 



    Nýliðastarf veturinn 2015-2016 

Nýliðastarfið hófst með 5 einstaklingum þetta árið sem eru að hefja sitt fyrsta ár og komu 

þeir allir uppúr Unglingadeildinni en enginn nýliði 2 er þetta árið. Nýliðarnir hafa verið 

mjög áhugasamir og tekið virkan þátt í félagsæfingum,vinnukvöldum,neyðarkallasölu og 

flugeldasölu. Einnig fórum við eina helgarferð uppá land þennan veturinn en þá var farið í 

ísklifur á Sólheimajökull og straumvatnsbjörgun í Markarfljótinu. Sú ferð þétti hópinn 

meira saman og lentum við í ýmsum ævintýrum m.a fengum heilan karlakór sem söng 

fyrir okkur í Markarfljótinu. 

 

Haldin voru 3 námskeið, fyrsta hjálp 1,tetrafjarskipti og grunnámskeið í 

fjallabjörgun.Halda átti fleirri námskeið en var þeim frestað vegna lélegar þáttöku en 

munu verða haldin síðar meir,flestir að þeim hafa lokið þessum námskeiðum sem hafa 

verið haldin og munu fleirri námskeið vera svo á dagskrá á næstunni sem við ætlumst til 

að þeir klári. 

 

Um áramótin varð töluverð breyting á nýliðaþjáfurum en Atli Freyr,Bjarki Halldórs og Sara 

Dís létu að störfum og stigu þá Bjarki Inga og Reynir Valtýs  inn með Sigdóri. Við vonum að 

nýliðarnir hafi verið jafn ánægðir með veturinn eins og við. En við erum mjög ánægðir 

með þá og hafa þeir staðið sig með prýði og hlakkar okkur til að starfa meira með þeim 

innan félagsins á komandi árum. 

 

          Umsjónarmenn Nýliðaþjálfunar 

          Sigdór Yngvi Kristinsson, Reynir Valtýsson og Bjarki Ingasson 



Unglingadeild 2015-2016 

Eins og undanfarin ár fór unglingadeildin í gang í haust. Í upphafi var stór hópur krakka sem 

prófuðu starfið en smátt og smátt hefur sá hópur minnkað og eftir standa um 10 krakkar sem 

öll hafa mikinn áhuga á félaginu.  

Síðasta sumar fórum við með krakkana til Grindavíkur á landsmót ásamt 400 öðrum 

krökkum,einnig fórum við á Miðnæturmót í Nóvember í Vatnaskógi.Krakkarnir voru mjög virk 

og sýndu mikinn áhuga í öllum þeim verkefnum sem fyrir þau var lagt og stóðu sig mjög vel, 

og erum við umsjónarmenn mjög ánægð með krakkana í alla staði. 

Starfið hjá Unglingadeildinni hefur verið mjög skemmtilegt og krakkarnir lært ýmislegt. Við 

byrjuðum á því að kynna fyrir þeim hvað þau þurfa að gera til þess að verða 

björgunarsveitarmenn og út á hvað félagið gengur. Auk þess fórum við mikið í leiki til að fá 

þau til að kynnast betur. 

Nú hafa krakkarnir prófað nánast allt sem hægt er að 

gera hjá félaginu, t.a.m. hafa þau farið að síga, klifra, 

farið út á sjó, lært skyndihjálp, leitartækni o.fl.  

Í sumar er svo á dagskránni að fara til Þorlákshafnar á 

landshlutamótið og eru krakkarnir að fara af stað í að 

finna fjáröflun fyrir þá ferð. 

Reynir Valtýsson 

Sigdór Yngvi Kristinsson 

Arnór Arnórsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úr skipadagbók Þórs. 

23/04 -15  Farið á æfingu með gæslunni og fleirum við Þorlákshöfn. 

24/04 -15  Æfingatúr 

25/04 -15  Æfingatúr 

06/05 -15  Túr í Landeyjahöfn. 

12/05 -15  Æfingatúr 

13/06 -15  Æfing í landeyjahöfn með Dagrenningu. 

15/07 -15  Ferja fólk í Álsey vegna brúðkaups. 

22/07 -15  Vörutúr í Landeyjahöfn. 

06/08 -15  Biluð tuðra í suðureyjasundi 

01/08 -15 Æfingatúr 

16/10 -15 Prufutúr eftir sjósetningu. 

25/11 -15 Útkall F1 trilla að brenna austan við eyjar 

03/01 -16 Hrútaferð. 

10/02 -16 Útkall F1 túristi í sjóinn í Reynisfjöru. 

28/03 -16 Útkall F1 Þyrla Lhg líklega í sjónum. 

11/04 -16 Stuttur túr með Unglingadeildina. 

16/04 -16 Túr í Landeyjahöfn. 

26/04 -16 Þjónustutúr fyrir Eimskip í Landeyjahöfn. 


