
Bæjarstjórn Blönduóssbæjar 

9. FUNDUR – 15. febrúar 2011 

 

Bæjarstjórn Blönduóssbæjar kom saman til 9. fundar þriðjudaginn 15. febrúar 2011 kl. 17:00 

að Hnjúkabyggð 33. Forseti bæjarstjórnar, Ágúst Þór Bragason setti fundinn og stjórnaði 

honum. Fundarritari var Auðunn Sigurðsson. Undirritaðir sátu fundinn. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerðir: 

a) Bæjarráð frá 25. janúar  2011 

b) Bæjarráð frá 27. janúar 2011 

c) Bæjarráð frá 28. janúar 2011 

d) Fræðslunefnd frá 19. janúar 2011 

e) Fræðslunefnd frá 24. janúar 2011 

 

2. Skólastefna Blönduósbæjar 

 

 

Afgreiðslur: 

1. Fundargerðir: 

 

a. Bæjarráð frá 25. janúar 2011 

Fundargerðin er í 6 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Nokkrar umræður 

urðu um fundargerðina. Að þeim loknum var fundargerðin borin undir atkvæði og 

samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 

 

b. Bæjarráð frá 27. janúar 2011 

Fundargerðin er í 2 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Að því loknu var 

fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 

 

c. Bæjarráð frá 28. janúar 2011 

Fundargerðin er í 2 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Í fundargerðinni 

er eingöngu rætt um drög að samningi um rekstur tjaldsvæðis í Brautarhvammi. Nýr 

samningur um rekstur tjaldsvæðis í Brautarhvammi var lagður fram á fundinum. 

Samningurinn er til þriggja ára. Þó nokkrar umræður urðu um samninginn en hann var 

undirritaður þann 4. febrúar s.l. Að því loknu var samningurinn borinn undir atkvæði 

og samþykktur með 7 atkvæðum. Að þeim loknum var fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

d. Fræðslunefnd frá 19. janúar 2011 

Fundargerðin er í 2 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Að þeim loknum 

var fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 

 



e. Fræðslunefnd frá 24. janúar 2011 

Fundargerðin er í 2 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Þó nokkrar 

umræður urðu um fundargerðina. Að þeim loknum var fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 

 

 

 

2. Skólastefna Blönduósbæjar 

Forseti bæjarstjórnar lagði fram eftirfarandi tillögu varðandi Skólastefnu 

Blönduósbæjar: 

 

Drög að skólastefnu Blönduósbæjar voru til umfjöllunar á fundi bæjarstjórnar þann 

16. nóvember 2010 og samþykkti bæjarstjórn Blönduósbæjar að kynna hana fyrir 

íbúum og kalla eftir athugasemdum. Bæjarstjórn hafa ekki borist athugasemdir og 

samþykkir skólastefnuna. 

 

 Tillagan bornar undir atkvæða og samþykktar samhljóða með 7 atkvæðum. 

 

Forseti óskaði eftir því að taka fyrir fundargerð skipulags-, byggingar- og veitunefndar 

frá 14. febrúar 2011. Ekki voru gerðar athugasemdir við það.  

 

3. Skipulags-, byggingar- og veitunefnd frá 14. febrúar 2011 

Funargerðin er í 2 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Nokkrar umræður 

urðu um fundargerðina. Að þeim loknum var fundargerðin borin undir atkvæði og 

samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 

 

Fundargerðin lesin upp og samþykkt.   Fundi slitið kl. 18:45 

 

Ágúst Þór Bragason, forseti (sign.)    Auðunn Sigurðsson, ritari (sign.) 

Heiðrún Bjarkadóttir (sign.) 

Hilmar Þór Hilmarsson (sign.) 

Kári Kárason (sign.) 

Oddný María Gunnarsdóttir (sign.) 

Þórdís Erla Björnsdóttir (sign.) 

Þórdís Hauksdóttir (sign.) 

Arnar Þór Sævarsson (sign.) 

 

 

 


