
UMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR Kiwanisklúbburinn Eldborg
Iceland-Faroes District The Kiwanis Club

nóv-des janúar Mánuður 2013-2014r
Month

 
Svæði Ægissvæði

Vélritið eða skrifið prentstafi Division

Inntaka nýrra félaga New members Fjöldi Félagar í byrjun mánaðar Memb. In beginning of month Fjöldi 45

Hættir félagar Deleted members Fjöldi Félagar í enda mánaðar Memb. end of month Fjöldi 45

Fundir Meetings
Almennir fundir General m. Dagsetningar Klúbbfélagar Félagar frá Aðrir gestir Viður-
Félagsmálafundir Bissn.m. öðrum kenningar Ræðumaður  Speaker

Stjórnarfundir Board m. Dates Members Other members Others Make-ups Umræðuefni  Topic

stjórnarfundur 4.11.2013 9

Almennur fundur 13.11.2013 19 Ragnar Önundarson Viðskiptafræðingur

Almennur fundur 27.11.2013 19 Gísli Sverrir Árnason

stjórnarfundur 2.12.2013 9

jólafundur 81.201.203 29 22 6 Jón Helgi Þórarinsson sóknarprestur

stjórnarfundur 6.1.2014 7

Almennur fundur 8.1.2014 25 3 Vilborg Kr Oddsdóttir

Almennur fundur Félagsm 22þ01.2014 19 1

 Samtals 136 24

Fjöldi Dags. Fjöldi Dags.

Fjöldi Dags. Fjöldi Dags.

Kr. Klst.

Kr. Klst.

Kr. Klst.

Samtals Samtals

Klst. 12

Klst. 40

Klst.

Samtals 52

Kr.

Kr.

Kr.

Samtals

1 Fjöldi Dags.

2 Fjöldi Dags.

Klst.

Klst.

Undirskrift forseta - President´s signature

 

Heimsókn í aðra klúbba Visits to other clubs Heimsókn frá klúbbum Visits from other clubs
Til Frá

Félagatal Membership record  

1

2

Til Frá

Fjáröflun fyrir Styrktarsjóð Fund raising Hér er átt við sölu eða verkefni gegn greiðslu

Framlög í vinnustundum Hours worked Hér er átt við unnin verkefni án greiðslu

1

2

3

2 300.000

3

3

Veitt fé úr Styrktarsjóði Contributed by club
1 200.000

FYLGIBLAÐ MEÐ SKÝRSLU FORSETA TIL SVÆÐISRÁÐSTEFNU

1

2

Athuga að skrá á mánaðarskýrslu fjárframlög jafnóðum og þau eru samþykkt á fundi

Annað, t.d. svæðisráðstefnur, skemmtanir o.fl. Other, festivities etc,

Lands- eða svæðisverkefni District/Division projects Samstarfsverkefni með öðrum klúbbum, svæðum, K-Dagur o.fl.

Vinna við eldhús 
vinna við eldhús matargerð 

Filipseyjasöfnun 
Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar 

Jón Halldór Bjarnason 

B - SKÝRSLA 

Nýr félagi Hættur félagi BreytingarNýr félagiNýr félagi Hættur félagiHættur félagi BreytingarBreytingar



UMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR Kiwanisklúbburinn Setberg
Iceland-Faroes District The Kiwanis Club

Nóv.Des. og Jan. Mánuðir Ár´13 og ´14
Month

K -  07978
Svæði

Vélritið eða skrifið prentstafi Division

Inntaka nýrra félaga New members Fjöldi Félagar í byrjun mánaðar Memb. In beginning of month Fjöldi 15

Hættir félagar Deleted members Fjöldi Félagar í enda mánaðar Memb. end of month Fjöldi 15

Fundir Meetings
Almennir fundir General m. Dagsetningar Klúbbfélagar Félagar frá Aðrir gestir Viður-
Félagsmálafundir Bissn.m. öðrum kenningar Ræðumaður  Speaker

Stjórnarfundir Board m. Dates Members Other members Others Make-ups Umræðuefni  Topic

6. nóv. 12 0 0

20. nóv. 12 0 0 Fjáröflunarverkefni lokið, búið að bera kortið í hús.

4. des. 10 0 1

20. des. 13 0 13

3. jan. 6

15. jan. 13 20 2

18. jan. 6

22. jan. 8 0 0

 Samtals 80 20 16

Fjöldi Dags. Fjöldi Dags.

Fjöldi Dags. Fjöldi Dags.

Kr. Klst.

Kr. Klst.

Kr. Klst.

Samtals Samtals

Klst. 120

Klst.

Klst.

Samtals 120

Kr.

Kr.

Kr.

Samtals

1 Fjöldi Dags.

2 Fjöldi Dags.

Klst.

Klst.

Undirskrift forseta - President´s signature

FYLGIBLAÐ MEÐ SKÝRSLU FORSETA TIL SVÆÐISRÁÐSTEFNU

1

2

Athuga að skrá á mánaðarskýrslu fjárframlög jafnóðum og þau eru samþykkt á fundi

Annað, t.d. svæðisráðstefnur, skemmtanir o.fl. Other, festivities etc,

Lands- eða svæðisverkefni District/Division projects Samstarfsverkefni með öðrum klúbbum, svæðum, K-Dagur o.fl.

2

3

3

Veitt fé úr Styrktarsjóði Contributed by club
1

Framlög í vinnustundum Hours worked Hér er átt við unnin verkefni án greiðslu

1

2

3

2

Til Frá

Fjáröflun fyrir Styrktarsjóð Fund raising Hér er átt við sölu eða verkefni gegn greiðslu

Félagatal Membership record  

Félagsmálafundur Bissn.m.

1

Ræðumaður  (Speaker)  Vilhjálmur Bjarnason

Stjórnarfundur  Board m.

Stjórnarfundur Board m.

Fjáröflunarverkefni, unnið að gerð götukorts.

 

Heimsókn í aðra klúbba Visits to other clubs Heimsókn frá klúbbum Visits from other clubs
Til Frá

Ægissvæði

Jörfi í heimsókn hjá okkur. Ræðumaður (speaker) 

fundarins:  Skúli Eggert Þórðarson Ríkisskattstjóri

Jólafundur, jólahlaðborð.

Almennur fundur General m .

Félagasmálafundur Bissn.m.

Almennur fundur General m.

Almennur fundur General m.

Almennur fundur General m.

Fjáröflunarverkefni, framlag í vinnustundum   

Hallmann  Óskarsson. 

B - SKÝRSLA 

Nýr félagi Hættur félagi BreytingarNýr félagiNýr félagi Hættur félagiHættur félagi BreytingarBreytingar



UMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR Kiwanisklúbburinn Sólborg
Iceland-Faroes District The Kiwanis Club

Nov-Des Mánuður Ár
Month

K -
Svæði Ægissvæði

Vélritið eða skrifið prentstafi Division

Inntaka nýrra félaga New members Fjöldi  Félagar í byrjun mánaðar Memb. In beginning of month Fjöldi 29

Hættir félagar Deleted members Fjöldi Félagar í enda mánaðar Memb. end of month Fjöldi 29

Fundir Meetings
Almennir fundir General m. Dagsetningar Klúbbfélagar Félagar frá Aðrir gestir Viður-
Félagsmálafundir Bissn.m. öðrum kenningar Ræðumaður  Speaker

Stjórnarfundir Board m. Dates Members Other members Others Make-ups Umræðuefni  Topic

Stjórnarfundir Board m. 11.nóv 6    

vinnufundur 14.nóv 19 Pakka sælgæti

Stjórnarfundir Board m. 25.nóv 7  

Almennir fundir General m. 28.nóv 20 10 2 Guðni Ágústson

Stjórnarfundir Board m. 4.des 4   

Jólafundur 12.des 23 16 1 Þórunn Lárusdóttir söngkona og eiginmaður.

 Samtals

Fjöldi Dags. 2.des Fjöldi Dags. 28.nóv

Fjöldi Dags. Fjöldi Dags.

Kr. Klst. 30

Kr. Klst. 30

Kr. Klst.

Samtals Samtals

Klst.  

Klst.

Klst.

Samtals  

Kr.

Kr.

Kr.

Samtals

1 Fjöldi 7 Dags. 16.nóv

2 Fjöldi Dags.

Klst.

Klst.

Undirskrift forseta - President´s signature

Sigrún Sigurðardóttir

FYLGIBLAÐ MEÐ SKÝRSLU FORSETA TIL SVÆÐISRÁÐSTEFNU

1

2

Athuga að skrá á mánaðarskýrslu fjárframlög jafnóðum og þau eru samþykkt á fundi  

Annað, t.d. svæðisráðstefnur, skemmtanir o.fl. Other, festivities etc,

Lands- eða svæðisverkefni District/Division projects Samstarfsverkefni með öðrum klúbbum, svæðum, K-Dagur o.fl.

2

3

3

Veitt fé úr Styrktarsjóði Contributed by club
1  

Framlög í vinnustundum Hours worked Hér er átt við unnin verkefni án greiðslu

1

2

3

1

2

Til Frá

Fjáröflun fyrir Styrktarsjóð Fund raising Hér er átt við sölu eða verkefni gegn greiðslu

 

Heimsókn í aðra klúbba Visits to other clubs Heimsókn frá klúbbum Visits from other clubs
Til Frá

Félagatal Membership record  

14464 

2013 

Jörfi Höfða 10 10 

Vinna við jólasælgæti 
Vinna við jólabingó 

Svæðisráðstefna 

B - SKÝRSLA 

Nýr félagi Hættur félagi BreytingarNýr félagiNýr félagi Hættur félagiHættur félagi BreytingarBreytingar



UMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR Kiwanisklúbburinn Varða
Iceland-Faroes District The Kiwanis Club

nóv/des/jan Mánuður Ár
Month

K -
Svæði Ægissvæði

Vélritið eða skrifið prentstafi Division

Inntaka nýrra félaga New members Fjöldi 1 Félagar í byrjun mánaðar Memb. In beginning of month Fjöldi 12

Hættir félagar Deleted members Fjöldi Félagar í enda mánaðar Memb. end of month Fjöldi 13

Fundir Meetings
Almennir fundir General m. Dagsetningar Klúbbfélagar Félagar frá Aðrir gestir Viður-
Félagsmálafundir Bissn.m. öðrum kenningar Ræðumaður  Speaker

Stjórnarfundir Board m. Dates Members Other members Others Make-ups Umræðuefni  Topic

Félagsmálafundir Bissn.m. 5.11.2013 6 1 innra starf

Almennir fundir General m. 25.11.2013 7 4 Handavinnufundur

Jólafundur 11.12.2013 8 1 Jólagleði

Stjórnarfundir Board m. 2.1.2014 5 Undirbúningur inntöku og dagskrá vetrarins

Almennir fundir General m. 7.1.2014 6 9 2 Inntaka nýs félaga og Gestur: Anna Lóa frá MSS

Félagsmálafundir Bissn.m. 21.1.2014 6 1 1 Dagskrá vetrarins og Gestur: svæðisstj. Jóhann

Stjórnarfundir Board m. 28.1.2014 4 Undirbúningur inntöku

 Samtals

Fjöldi Dags. 18.1.2014 Fjöldi Dags. 7.1.2014

Fjöldi Dags. Fjöldi Dags.

Kr. Klst.

Kr. Klst.

Kr. Klst.

Samtals Samtals

Klst. 2

Klst. 4

Klst.

Samtals

Kr.

Kr.

Kr.

Samtals

1 Fjöldi 4 Dags. 16.11.2013

2 Fjöldi Dags.

Klst.

Klst.

Undirskrift forseta - President´s signature

 

Heimsókn í aðra klúbba Visits to other clubs Heimsókn frá klúbbum Visits from other clubs
Til Frá

Félagatal Membership record  

1

2

Til Frá

Fjáröflun fyrir Styrktarsjóð Fund raising Hér er átt við sölu eða verkefni gegn greiðslu

Framlög í vinnustundum Hours worked Hér er átt við unnin verkefni án greiðslu

1

2

3

2

3

3

Veitt fé úr Styrktarsjóði Contributed by club
1 50.000.-

FYLGIBLAÐ MEÐ SKÝRSLU FORSETA TIL SVÆÐISRÁÐSTEFNU

1

2

Athuga að skrá á mánaðarskýrslu fjárframlög jafnóðum og þau eru samþykkt á fundi

Annað, t.d. svæðisráðstefnur, skemmtanir o.fl. Other, festivities etc,

Lands- eða svæðisverkefni District/Division projects Samstarfsverkefni með öðrum klúbbum, svæðum, K-Dagur o.fl.

18043 

13-14 

umdæmisstjórnarfundur Keilir 9 1 

undirbúningur jólagleði 
 veitinganefnd 

Velferðasjóður Suðurnesja 

Svæðisráðsfundur Sólborg Hafnarfirði 

Vigdís Ellertsdóttir 

B - SKÝRSLA 

Nýr félagi Hættur félagi BreytingarNýr félagiNýr félagi Hættur félagiHættur félagi BreytingarBreytingar



UMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR Kiwanisklúbburinn Hof
Iceland-Faroes District The Kiwanis Club

nóv,des 13,  jan 14 Mánuður Ár
Month

K -
Svæði Ægissvæði

Vélritið eða skrifið prentstafi Division

Inntaka nýrra félaga New members Fjöldi Félagar í byrjun mánaðar Memb. In beginning of month Fjöldi 11

Hættir félagar Deleted members Fjöldi Félagar í enda mánaðar Memb. end of month Fjöldi 11

Fundir Meetings
Almennir fundir General m. Dagsetningar Klúbbfélagar Félagar frá Aðrir gestir Viður-
Félagsmálafundir Bissn.m. öðrum kenningar Ræðumaður  Speaker

Stjórnarfundir Board m. Dates Members Other members Others Make-ups Umræðuefni  Topic

Félafsmálafundur 14.nóv 6 8 Félagsmál

Stjórnarfundur 14.11. /28.11. 2013 4

Félagsmálafundur 28.nóv 7 Félagsmál reikningar klúbbsinns teknir fyrir

Jólafundur 12.des 9 8 Séra Sigurður sóknarprestur í Garðinum

Stjórnarfundur 12.des 5

Flugeldasölufundur 27.12/31.12.2013 9 Flugeldasala og frágangur

Félagsmálafundur 9.jan 9 1

Stjórnarfundir Board m. 9.01/23.01.2014

Almennur fundur 23.jan 9 1 Jón Guðlaugsson Slökkviliðsstjóri

 Samtals 58 10 8

Fjöldi Dags. 5.nóv.13 Fjöldi Dags.

Fjöldi Dags. Fjöldi Dags.

Kr. Klst.

Kr. Klst.

Kr. Klst.

Samtals Samtals

Klst. 155

Klst.

Klst.

Samtals 155

Kr.

Kr.

Kr.

Samtals

Svæðisráðsfundur í Hafnafirði Fjöldi 2 16.11.2013

Fjöldi Dags.

Klst.

Klst.

Undirskrift forseta - President´s signature

FYLGIBLAÐ MEÐ SKÝRSLU FORSETA TIL SVÆÐISRÁÐSTEFNU

1

2

Athuga að skrá á mánaðarskýrslu fjárframlög jafnóðum og þau eru samþykkt á fundi 71.000

Annað, t.d. svæðisráðstefnur, skemmtanir o.fl. Other, festivities etc,

Lands- eða svæðisverkefni District/Division projects Samstarfsverkefni með öðrum klúbbum, svæðum, K-Dagur o.fl.

 Í Styrktarsjóð Kiwanisumdæmisinns v/ hörmungana á Filippseyjum 11.000

3

3

Veitt fé úr Styrktarsjóði Contributed by club
Fjölskilduhjálp í Keflavík 60.000

Framlög í vinnustundum Hours worked Hér er átt við unnin verkefni án greiðslu

Vinna vegna flugeldasölu

2

3

2

Fjáröflun fyrir Styrktarsjóð Fund raising Hér er átt við sölu eða verkefni gegn greiðslu

 

Heimsókn í aðra klúbba Visits to other clubs Heimsókn frá klúbbum Visits from other clubs
Til Frá

Félagatal Membership record  

Til Frá

7979 

2014 

Keilis 8 

Guðmundur Th Ólafsson 

B - SKÝRSLA 

Nýr félagi Hættur félagi BreytingarNýr félagiNýr félagi Hættur félagiHættur félagi BreytingarBreytingar



 
 

Svæðisráðsfundur Ægissvæðis 
 
 
                    15 Febrúar 2014. Keilir Keflavík 
 
                   Skýrsla forseta Eldeyjar 
 
                   Nóv,Des,Janúar 
Ágætu félagar , 6 Nóvember var almennur fundur 
ásamt konum úr Dyngju ,Góður fundur ræðumaður forstöðumaður 
salarins Aino Freyju Järvel. Félagsmála fundur, sett á fót nefnd 
til að fara yfir vinnureglur  stjórnar ,styrkjabörn á Filipseyjum 
Íþróttafélag fattlaðra og Skólabókasöfn Kópavogs og farandbikar 
til lestrarkeppni skóla í Kópavogi. Það sem af er vetri hefur 
Eldey veitt ýmsa styrki að verðmæti um 700þús kr. til viðbótar 
við um 300þús k¨"Model clup" framlags til heimsverkefnis Kiwanis 
"Stöðvum Stífkrampa" Á fundi í desember sagði Örn Árnason leikari 
frá sjálfum sér og hver hann væri í raun ,vildi verða smiður en 
nú byggir hann upp menn bæði á sál og líkama. Á jólafundi ásamt 
eiginkonum flutti séra Gunnar prestur í Digraneskirkju okkur 
jólaboðskapinn af snild,var honum veittur styrkur upp á 100þús 
kr.Einnig söng fyrir okkur barnakór Kópavogskóla og var kórnum 
afhentur styrkur að upphæð 50þús kr. 
Góður matur, flottur fundur svona rétt fyrir jól. Jólaball haldið 
29 des lukkaðist í alla staði vel. 
Janúar, félagsmálafundur rædd um vinnureglur stjórnar, rædd um 
vandamál Suunhlíðar, Hjálmaverkefnið,og endurskinsmerki. 
Þorrafundur, ræðumaður Guðni Águstsson og kynnti bók sína eins og 
honum er einum lagið 
                       
                    Kveðja Friðgeir Jóhannesson. 
 
 



Kiwanis 

 Umdæmið Ísland-Færeyjar                                          kiwanis.is 
 
   

 

Kiwnisklúbburinn Hof 
 
 
Svæðisstjóri,  góðir Kiwnisfélagar. 
 
Skýrsla Hofs til svæðisráðsfundar Ægissvæðis haldin 15. febrúar  2014 hjá Keili í 
Kiwanishúsinu,  Iðavöllum 3,  230 Keflavík . 
 
Skýrslan er fyrir tímabilið nóvember og desember 2013 og  janúar 2014. 
 
Haldnir hafa verið þrír félagsmálafundir, þrír almennir fundur og  sex 
stjórnarfundir.  Fundarmæting hefur verið nokkuð góð. 
 
Ræðumenn á fundum hjá okkur voru Jón Guðlaugsson slökkviliðsstjóri 
Brunavarna Suðurnesja og talaði hann um stöðu slökkviliðsinns, nyja slökkvistöð 
og sameiningu slökkviliða á Suðurnesjum og fl. 
Á jólafundinn kom sóknarpresturinn í Garðinum séra Sigurður og hafði með sér 
gítarinn, söng hann (ásamt Kiwanisfélögum og gestum) og spilaði nokkur vel 
valin jólalög ásamt því að verð með stutt erindi og hugvekju.  
 
Þann 5. nóvember s.l  fóru átta Hofsfélagar í heimsókn til Keilis, voru þeir með 
flott fiskréttahlaðborð og áttu við þar góða stund saman. 
 
Styrktarverkefni á tímabilinu voru að við afhentum Fjöldskylduhjálp í  Keflavík 
88 einingar af fiskiklöttum ½ kg hver að andvirði um 65.000 kr.  Og 11.000 kr 
styrk (1.000 kr pr félaga) í styrktarsjóð Kiwanisumdæmisinns vegna hörmungana 
á Filippseyjum. 
 
Við vorum með flugeldasölu um áramótin ásamt björgunarsveitinni í Garði  eins 
og undanfarandi ár, sem gekk sæmilega en hagnaður var lítill.  
Helsta ástæðan er að við keyptum búnað til flugeldasýningar sem nýtist okkur 
næstu árin og minni sala, endanlegt uppgjör liggur ekki enn fyrir.    
 

Nánari upplýsingar um starfsemi klúbbsinns er að finna á B skýrslu. 
 
Með Kiwniskveðju,  
Guðmundur Th Ólafsson, 
Forseti Hofs.  



UMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR Kiwanisklúbburinn HRAUNBORG.
Iceland-Faroes District The Kiwanis Club

Nóv- Jan. Mánuður Ár:2014.
Month

K -11651.
Svæði Ægissvæði.

Vélritið eða skrifið prentstafi Division

Inntaka nýrra félaga New members Fjöldi 1 Félagar í byrjun mánaðar Memb. In beginning of month Fjöldi 33

Hættir félagar Deleted members Fjöldi 0 Félagar í enda mánaðar Memb. end of month Fjöldi 33

Fundir Meetings
Almennir fundir General m. Dagsetningar Klúbbfélagar Félagar frá Aðrir gestir Viður-
Félagsmálafundir Bissn.m. öðrum kenningar Ræðumaður  Speaker

Stjórnarfundir Board m. Dates Members Other members Others Make-ups Umræðuefni  Topic

Villibráðardagurinn 2. nóv. 27 14 179 Fjáröflun.

Stjórnarfundur 4. nóv. 9 Villibráðarskýrslan

Félagsfundur 6.nóv 19 1 Nýliðin Villibráð.

Félagsfundur 20.nóv 19 1 Helga Jóhanna Oddsdóttir markþjálfi, ræðumaður.

Stjórnarfundur 2.des 9 Starfið í desember

Aðventu, og jólafundur 6.des 24 22 Hátíðarfundur, S. Magnús Björnsson.

Bæjarferð 18.des 7 10 Farið um Grjótaþorpið, leiðsögn Guðjón Friðriksson.

Stjórnarfundur 7.jan 6 Starfið í janúar

Félagsfundur 15. jan. 20 16 3 Ingvar Viktorsson ræðumaður.

Félagsfundur 29. jan. 24 1 2 Starfið framundan, þorramatur.

 Samtals 137 31 218

Fjöldi: Dags. Fjöldi 16 Dags. 15. jan.

Fjöldi: 1 Dags. Fjöldi Dags.

Kr. Klst. 699

Samtals Samtals 699

Klst. 30

Klst. 699

Klst.

Klst.

Samtals 729

Kr.

Kr.

Kr.

Samtals

1: Svæðisráðstefna í umsjón Sólborgar Hafnarfirði Fjöldi 4 Dags. 16.nóv.

Fjöldi Dags.

Klst.

Klst.

Einar Eyjólfsson.
Undirskrift forseta - President´s signature

FYLGIBLAÐ MEÐ SKÝRSLU FORSETA TIL SVÆÐISRÁÐSTEFNU

1

2

Athuga að skrá á mánaðarskýrslu fjárframlög jafnóðum og þau eru samþykkt á fundi 275000

Annað, t.d. svæðisráðstefnur, skemmtanir o.fl. Other, festivities etc,

Lands- eða svæðisverkefni District/Division projects Samstarfsverkefni með öðrum klúbbum, svæðum, K-Dagur o.fl.

2

3

Veitt fé úr Styrktarsjóði Contributed by club

1: Mæðrastyrksnefnd 275000

Framlög í vinnustundum Hours worked Hér er átt við unnin verkefni án greiðslu

1: Vinna við fundi og húsnæði

2: Vinna Villibráðardagur

942.701

1. Villibráð 2013 942.700

Til: Frá

Fjáröflun fyrir Styrktarsjóð Fund raising Hér er átt við sölu eða verkefni gegn greiðslu

 

Heimsókn í aðra klúbba Visits to other clubs Heimsókn frá klúbbum Visits from other clubs

Til: Frá Eldfelli

Félagatal Membership record  

B - SKÝRSLA

Nýr félagi Hættur félagi BreytingarNýr félagiNýr félagi Hættur félagiHættur félagi BreytingarBreytingar



Kiwanis 
 Umdæmið Ísland-Færeyjar                                      kiwanis.is 
Kiwanis Kiwanis – L 
 

 

Kiwanis er vinátta – Kiwanis er kraftur  
 

 
 
 

Keilir Keflavík 10/02 2014 
 
Nóvember, Desember og Janúarskírlsa keilis: 
 
Þetta er búið að vera viðburðaríkt og skemmtilegt tímabil hjá Keilir. 
7. Nóvember var haldinn almennur fundur og var hann kallaður sjávarréttakvöld. Blásið var til 
sjávarréttarhlaðborðs og var fenginn þungarvigtarræðumaður sem að þessu sinni var Sigurður Ingi 
Jóhannsson sjávar og landbúnaðarráðherra. Gestir á fundinum voru Hofsmenn.  
 
14 Nóvember var haldinn stjórnarfundur og var rætt um fjáraflanir klúbbsins svo sem jólatrésöluna, 
klukkuna ofl. Farið var yfir afmælisdaga félagana og rætt um heimasíðu klúbbsins. 
 
5, Desember var haldinn jólafundur með jólahlaðborði frá kokkinum okkar og var ræðumaður að 
þessu sinni Pétur Þorsteinsson prestur í óháða söfnuðinum.  
Pétur var með frábært erindi og hlógu menn dátt að uppátækjum hans. Hann seldi svo áhugasömum 
bókina sína sem hann hefur gefið út um langt árabil Pétrísk-Íslensk orðabók. 
 
Jólatrésalan okkar hófst svo 14. Desember í húsasmiðjunni. Salan gekk ágætlega að þessu sinni og var 
hagnaður ágætur, seld voru hátt í 400 tré og virðist salan vera að ná jafnvægi eftir verulega minnkun í 
sölu trjá undanfarin ár. Einnig eru til sölu leiðisgreinar og krossar sem eru framleiddir af Sinawik 
konum okkar og seljast þær skreitingar ávallt vel. Í upphafi jólatrésölunnar var veittur styrkur til 
fjölskylduhjálpar á suðurnesjum og Velferðarsjóð suðurnesja um 100.000 kr hvorn og að auki 10 
jólatré fyrir hvorn sjóð.  
 
Gerð var dagskrárbreyting, félagsmálafundur sem fyrirhugaður var 9 janúar var felldur niður og var 
þess í stað farið í heimsókn til Vörðu þann 7. Jan. 
Þetta var fínn fundur þar sem ræðumaður var Anna Lóa frá miðstöð símenntunar á suðurnesjum. Þar 
fengu fundarmenn nasasjón af því frábæra starfi sem verið er að vinna þar á bæ. Tekinn var inn nýr 
félagi í klúbbinn og er gaman að sjá hversu góður gangur er á þessum klúbbi. 
 
9. Janúar var haldinn stjórnarfundur og var farið yfir gang jólatrésölunnar, útleigu salar, heimasíðu og 
árshátíðina sem haldin var síðar í mánuðinum. Borin var upp tillaga að svokallaðri bakvarðarsveit 
Keilis og ákveðið var að senda ákveðnum hópi af fyrrverandi Keilismönnum póst og þeir spurðir hvert 
þeir vilji vera á póstlista yfir komandi fundi og viðburði klúbbsins, tillagan var samþykkt. 
 
Árshátíðin var svo haldin laugardaginn 25 janúar. Mæting var fín og kvöldið í alla staði vel heppnað. 
Veislustjóri var Kristján Jóhannson njarðvíkingur, söngatriði frá Fox felix og Pétur Jóhann Sigfússon 
sskemmtu mönnum og var mikið fjör. 
 
Með Kiwanis kveðju 
Jón Ragnar Reynisson 
Forseti Keilirs 
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Skýrsla Eldborgar til sfæðisráðsfundar 15.febrúar 2014. 

Frá síðustu svæðisráðsstefnu höfum við haldið 3 stjórnarfundi 

4almenna fundi og jólafund. 

Ragnar Önundarson heimsótti okkur 13.11 og talaði um 

Peninga og hvernig mætti betur með þá fara. 

27.11 2013 Gísli Sverrir Árnason og talaði um eiðibýli og  

skráningu þeirra. 

Sýndi hann okkur myndir og sagði okkur ýmislegt fróðlegt. 

Á jólafundinum kom Jón Helgi Þórarinsson sóknarprestur 

Og talaði að sjálfsögðu um jólin og allan fögnuðinn sem þeim 

Fylgja. Rætt hefur verið um ýmsar afþreingar td fara í keilu 

eða annað til að lifta mönnum upp margar uppástungur hafa komi fram.  

En allt er þetta í vinnslu. 

Í Filipseyjasöfnunina færðum við kr 200.000. 

og Mæðrastyrksnefn Hafnarfjarðar færðum við krónur 

300 þúsund. 

8.janúar heimsótti okkur Vilborg KR Oddsdóttir frá hjálparstofnun 
kirkjunnar	  og	  talaði	  um	  fátækt	  á	  ‚Islandi. 

21.janúar var haldinn félagsmálafundur og var margt rætt sem ekki 
verður tíundað hér. 

Með bestu kveðju 

Jón Halldór forseti Eldborgar. 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIWANISKLÚBBURINN 
SETBERG 

GARÐABÆ 
STOFNAÐUR 9. JÚNÍ 1975 

 

 

Skýrsla forseta Setbergs  

til svæðisráðsfundar 15. febrúar 2014, fyrir tímabilið  

nóvember og desember 2013 og janúar 2014. 

 
Svæðisstjóri,  góðir félagar. 

Stjórnarfundir hjá okkur hafa verið tveir,  félagsmálafundir hafa verið tveir og 
almennir fundir fjórir.  Gestir voru á þremur almennum fundum og mæting 
almennt góð. 

Á fundinum 4. des. kom Vilhjálmur Bjarnason alþingismaður til okkar og ræddi 
um skáldið Halldór Laxnes.  Fundarmenn voru mjög ánægðir með framlag hans 
og voru líflegar umræður á eftir. 

Fundurinn 20. des. var jólafundur og buðu félagar mökum og öðrum gestum á 
fundinn.  Boðið var upp á jólahlaðborð og skemmtu félagar og gestir sér vel. 

Á fundinum 15. jan. var sjálfur Ríkisskattstjóri Skúli Eggert Þórðarson gestur 
fundarins.    Hans  ræða  fjallaði  um:    „Hvað  ef  Kennedy  hefði  ekki  verið  myrtur“ 
og um það hvernig tilveran væri í dag ef Kennedy hefði lifað.  Félagar og gestir 
voru mjög ánægðir með ræðu hans sem vakti verðskuldaða athygli.  
Félagar frá Jörfa voru í heimsókn hjá okkur á þessum fundi. 

Fjáröflunarverkefnið okkar, kort af hinum nýja Garðabæ eftir sameiningu, var 
klárað í nóvember og borið í öll hús á okkar svæði. 

 

Með Kiwaniskveðju, 
Hallmann Óskarsson, forseti Setbergs. 



 
 

Skýrsla svæðisstjóra til svæðisráðsfundur Ægissvæðis  
15. febrúar 2014 

 Ágætu Kiwanisfélagar. 
 
Frá síðasta svæðissráðsfundi hefur tíminn liðið hratt og fá embættisverk svæðisstjóra á 
tímabilinu.  Umdæmisstjórnarfundur var haldinn 18. janúar þar sem fram fór mikil 
umræða um skýrslur umdæmisstjórnar  og nefndaformanna,  kynning á 
stífkrampaverkefninu, kynning á fyrstu niðurstöðum könnunar á vegum umdæmisins 
ásamt ýmsu öðru sem lesa má í fundargerð og skýrslum sem verða aðgengilegar á 
heimasíðu umdæmisins www. kiwanis.is 
 
Heimsóttir hafa verið 2 klúbbar Varða og Setberg.    Vörðukonur hafa tekið inn 3 nýja 
félaga það sem af er starfsárinu og er þar kominn þéttur og öflugur  hópur vaskra 
Kiwaniskvenna og virðist framtíðin björt hjá Vörðukonum.  Setberg er öflugur klúbbur 
en ekki mjög fjölmennur  og hefur ekki náð að endurnýja sig.  Ég hvatti þá félaga til að 
reyna að stofna nýjan klúbb sér við hlið  eins og Sólborg gerði með stofnun Dyngju.  
Skipulagðar hafa verið heimsóknir í flesta klúbba svæðisins,  Keilir og Eldborg verða 
heimsóttir í febrúar en Eldey, Sólborg og Hraunborg í mars. 
 
Mikil ánægja var með umræðahópa okkar á síðasta svæðisráðsfundi og verður 
niðurstöðum úr tveimur hópanna komið áleiðis til vinnuhópa sem umdæmisstjórn skipaði 
á síðasta umdæmisstjórnarfundi en niðurstöður úr umræðuhópnum um samstarf og 
samvinnu í svæðinu ræðum við áfram. 
 
Guðlaugur Kristjánsson í Eldey hefur tekið að sér að skipuleggja Keilumót Ægissvæðis 
og mun fá félaga úr svæðinu sér til aðstoðar í þessu skemmtilega verkefni okkar.  
Keilumótið verður nánar kynnt á fundinum. 
 
Á næsta svæðisráðsfundi  verða kjörnir svæðisstjóri og kjörsvæðisstjóri fyrir næsta 
starfsár.  Eigi síðar en 30 dögum fyrir fyrir þann fund á að liggja fyrir tillaga um 
kjörsvæðisstjóra. 
 
Ég vil þakka félögum fyrir hvað þeir hafa tekið vel í þær breytingar sem við höfum gert á 
fundunum en þetta hefði ekki tekist svona vel nema í góðu samstarfi við ykkur öll.  Bestu 
þakkir fyrir samstarfið með von um árangursríkt starf á seinni helmingi starfsársins. 
 
 
      Með Kiwaniskveðju 
      Jóhanna M Einarsdóttir 



 

 

 
 

 
Skýrsla forseta Hraunborgar til  

svæðisráðsfundar Ægissvæðis haldinn 
laugardaginn 15. feb. 2014 kl 9:00 

  í umsjá Keilis, Reykjanesbæ. 
 
 
Svæðisstjóri Ægissvæðis, embættismenn og Kiwanisfélagar: 
 
Stjórnarfundir:  
Þrír stjórnarfundir voru haldnir á tímabilinu, og voru helstu helstu málefni 
villibráðardagurinn, (sem er okkar aðal fjáröflun), styrktarverkefni, fjölgunarmál og 
starfið framundan.   
 
Aðrir fundir:  
Fundir án ræðumanns voru, tveir 6. nóvember, þar sem farið var yfir útkomu 
villibráðardagsins, og 29 janúar, þar sem borðaður var þorramatur og farið yfir starfið 
framundan. 
 
Fundir með ræðumanni voru tveir, 20. Nóvember, þar sem ræðumaður var Helga 
Guðrún Oddsdóttir, markþjálfi, þar sem hún flutti mjög áhugaverða kynningu á 
markþjálfun, sem á jafnt erindi við  einstaklinga, og fyrirtæki, sem vilja bæta árangur 
í starfi og rekstri. Á þeim fundi var einnig tekinn inn nýr félagi. 15. Janúar var 
ræðumaður Ingvar Viktorsson, sem fór með sögur og gamanmál úr bók sinni „Húmör 
í Hafnarfirði“. Á þann fund komu í heimsókn 16 félagar frá Kiwanisklúbbnum 
Eldfelli.  
Villibráðardagurinn var haldinn 2. Nóvember, sem er aðalfjáröflun Klúbbsins, og 
var það ákaflega vel heppnaður dagur, með mjög góðri mætingu, góðum mat og allt 
gekk upp eins og ætlað var. Bæði umdæmisstjóri og svæðisstjóri mættu í boði 
Klúbbsins.  
Aðventu og jólafundur var haldinn 6. Desember, og þar var boðið upp á ljúffengan 
mat og áttu félagar ánægjulega kvöldstund ásamt mökum. 
Ræðumaður var Edda Andrésdóttir fréttamaður, sem las upp úr bók sinni „Eyjar“  
Tónlistaratriði var frá Tónlistarskólanum, og Sr. Magnús B. Björnsson las hugvekju, 
og stýrði söng. Veittar voru viðurkenningar,  og afmælisgjafir afhentar. 
 
Bæjarferð var farin þann 18. Desember, þar sem gengið var um Grjótaþorpið, i góðu 
vetrarveðri, ásamt mökum, undir leiðsögn Guðjóns Friðrikssonar, og borðað á „Geysir 
Bistro“ á eftir.   
 
Mætingar: 60% mæting er á fundi á tímabilinu. 
 
Fjölgunarmál: Þrír eru í aðlögun, og stefnt að því að taka þá inn á aðalfundinum. 
 
 
Einar Eyjólfsson,  
forseti Hraunborgar.  
 

KIWANISKLÚBBURINN  HRAUNBORG 
Helluhrauni 22   220 Hafnarfirði  Sími 565 1360   

K iwanis.is/hraunborg  
 

 
 

 

 



 
  

Skýrsla Sólborgar 
á svæðisráðstefnu 15.febrúar 2014 

 
Komið þið sæl kæru félagar. 
 
Við Sólborgar konur hittum í húsinu hjá okkur þann 14.nóvember til að 
setja sælgæti í kassa sem við seljum fyrir jólin,  þetta er stærsta 
fjáröflunin hjá okkur, einnig héldum við jólabingó í Flensborg, mæting 
var ágæt og vinningarnir glæsilegir. 
 
Á almennum fundi þann 28.nóvember fengum við til okkar hann Guðna 
Ágústsson með upplestur úr nýju bókinni sinni , fór hann á kostum sem 
við munum seint gleyma. 
 
 
Jólafundurinn var haldinn 12. Desember og heppnaðist í alla  staði mjög 
vel, dýrindis jólamatur var borinn á borð og kom Þórunn Lárusdóttir og 
hennar eiginmaður til okkar, spiluðu og sungu fyrir okkur jólalög , 
hátíðleg og yndilega stund. 
 
 
Með iwaniskveðju, 
Sigrún Sigurðardóttir 



 
 

Skýrsla svæðisstjóra til svæðisráðsfundur Ægissvæðis  
15. febrúar 2014 

 Ágætu Kiwanisfélagar. 
 
Frá síðasta svæðissráðsfundi hefur tíminn liðið hratt og fá embættisverk svæðisstjóra á 
tímabilinu.  Umdæmisstjórnarfundur var haldinn 18. janúar þar sem fram fór mikil 
umræða um skýrslur umdæmisstjórnar  og nefndaformanna,  kynning á 
stífkrampaverkefninu, kynning á fyrstu niðurstöðum könnunar á vegum umdæmisins 
ásamt ýmsu öðru sem lesa má í fundargerð og skýrslum sem verða aðgengilegar á 
heimasíðu umdæmisins www. kiwanis.is 
 
Heimsóttir hafa verið 2 klúbbar Varða og Setberg.    Vörðukonur hafa tekið inn 3 nýja 
félaga það sem af er starfsárinu og er þar kominn þéttur og öflugur  hópur vaskra 
Kiwaniskvenna og virðist framtíðin björt hjá Vörðukonum.  Setberg er öflugur klúbbur 
en ekki mjög fjölmennur  og hefur ekki náð að endurnýja sig.  Ég hvatti þá félaga til að 
reyna að stofna nýjan klúbb sér við hlið  eins og Sólborg gerði með stofnun Dyngju.  
Skipulagðar hafa verið heimsóknir í flesta klúbba svæðisins,  Keilir og Eldborg verða 
heimsóttir í febrúar en Eldey, Sólborg og Hraunborg í mars. 
 
Mikil ánægja var með umræðahópa okkar á síðasta svæðisráðsfundi og verður 
niðurstöðum úr tveimur hópanna komið áleiðis til vinnuhópa sem umdæmisstjórn skipaði 
á síðasta umdæmisstjórnarfundi en niðurstöður úr umræðuhópnum um samstarf og 
samvinnu í svæðinu ræðum við áfram. 
 
Guðlaugur Kristjánsson í Eldey hefur tekið að sér að skipuleggja Keilumót Ægissvæðis 
og mun fá félaga úr svæðinu sér til aðstoðar í þessu skemmtilega verkefni okkar.  
Keilumótið verður nánar kynnt á fundinum. 
 
Á næsta svæðisráðsfundi  verða kjörnir svæðisstjóri og kjörsvæðisstjóri fyrir næsta 
starfsár.  Eigi síðar en 30 dögum fyrir fyrir þann fund á að liggja fyrir tillaga um 
kjörsvæðisstjóra. 
 
Ég vil þakka félögum fyrir hvað þeir hafa tekið vel í þær breytingar sem við höfum gert á 
fundunum en þetta hefði ekki tekist svona vel nema í góðu samstarfi við ykkur öll.  Bestu 
þakkir fyrir samstarfið með von um árangursríkt starf á seinni helmingi starfsársins. 
 
 
      Með Kiwaniskveðju 
      Jóhanna M Einarsdóttir 



Kiwanis 
 Umdæmið Ísland-Færeyjar                                      kiwanis.is 
Kiwanis Kiwanis – L 
 

 

Kiwanis er vinátta – Kiwanis er kraftur  
 

 
 
 

 
 

Skýrsla Vörðu á svæðisráðsfund 15. febrúar 2014 
hjá Keili Reykjanesbæ. 

 
Kæru félagar 
 
Fundir í lok árs voru frekar rólegir.  Í nóvember lögðum við áherslu á innra starf. 
 
Jólafundur í desember var haldinn heima hjá einum félaga okkar, Ragnheiði 
Ólafsdóttur. Hún var búin að skreyta hátt og lágt og tók mjög vel á móti okkur. 
 
Í  byrjun  árs  komu  „feður“  okkar  Keilismenn  í  heimsókn.  Gestur  þess  fundar  var  Anna  
Lóa Ólafsdóttir frá Miðstöð Símenntunar.  Á þessum fundi tókum við inn nýjan félaga 
með hjálp fyrrverandi Umdæmisstjóra Ragnars Arnar Péturssonar.  Gátum við ekki 
betur séð en að gestir okkar hafi skemmt sér vel. 
 
Á seinni fundinn í janúar fengum við Svæðisstjórann, Jóhönnu Einarsdóttur,  í 
heimsókn. Einnig negldum við niður dagskrá það sem eftir lifir vetrar og viljum við 
benda ykkur á PÁSKABINGÓ-ið okkar sem haldið verður 10. apríl næst komandi. 
 
Í lok janúar erum við orðnar 13 og ein í aðlögun. Við Vörðukonur horfum björtum 
augum á framtíðina. Takk fyrir okkur. 
 

 
Forseti Vörðu 
Vigdís Ellertsdóttir 

 
 
 
 
 


