
Skagafjarðarveitur ehf. 
Fundur 18 - 02.06. 2003 

Mánudaginn 2. júní, árið 2003 kom stjórn  Skagafjarðarveitna ehf. saman til 
fundar kl. 1730 í Áhaldahúsinu. 
Mættir voru stjórnarmennirnir: Árni Egilsson, Karl Bjarnason, Einar Gíslason og 
Páll Pálsson veitustjóri sem ritaði fundargerð. 

DAGSKRÁ:  
1. Nýtt bókhaldskerfi. 
2. 50 ára afmæli Hitaveitu Sauðárkróks 
3. Lind v/ Lindargötu 11 
4. Bréf frá Sameiningu ( Magnús Sigmundsson Varmahlíð ) 
5. Borun v/ Kýrholt. 
6. Hitaveita í Akrahreppi. 
7. Önnur mál.  
  
AFGREIÐSLUR: 

1. Formaður og veitustjóri sögðu frá kynningum sem þeir höfðu sótt á nýjum 
bókhaldskerfum bæði hjá Vigor og Element. Það hefur legið fyrir um tíma að 
Sveitarfélagið og Skagafjarðarveitur hafa hug á að skipta gamla bókhaldskerfinu 
út og koma nokkur ný bókhaldskerfi til greina, sem verið er að skoða. 

2. Rætt um 50 ára afmæli Hitaveitu Sauðárkróks. 

3. Veitustjóri lagði fram bréf og tillögur frá Arkitekt Árna og Jóni Erni Berndsen 
byggingafulltrúa varðandi gömlu lindina við Lindargötu 11. 
Stjórnin samþykkir að veitustjóri hafi samband við minjavörð og vinni áfram í 
málinu 

4. Borist hefur bréf frá Sameiningu c/o Magnús Sigmundsson varðandi sumarhús í 
Varmahlíð þar sem farið er fram á að fresta gjaldtöku fyrir heitt og kalt vatn í 
sumarhús félagsins til 1. nóv. 2003 
Stjórnin hafnar erindinu. 

5. Borun við Kýrholt. 
Veitustjóri fór yfir stöðu mála vegna borunarinnar við Kýrholt. 

6. Formaður ræddi um hitaveitu fyrir Akrahrepp. Beðið er enn útreikninga frá 
Braga Þór hjá verkfræðistofunni Stoð ehf og þar með hagkvæmiútreikningum 
endurskoðandans Kristjáns Jónassonar hjá KPMG. 
Stjórnin samþykkir að veitustjóri skrifi oddvita Akrahrepps bréf og lýsi gangi 
mála. 

7. Önnur mál. 
Bréf hefur borist frá útsölustjóra ÁTVR á staðnum þar sem hann óskar eftir því að 
fá að koma í dælustöð hitaveitunnar 11. júní nk með nokkra gesti tengda ÁTVR til 
skemmtunar og fróðleiks. 
Stjórnin samþykkir erindið. 

Fleira var ekki á dagskrá.   Fundargerðin lesin upp og samþykkt og fundi slitið kl. 
18.50 



Ritari    Páll Pálsson 

	  


