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2021
Aðalfundur Vatnsveitufélags frístundalóðaeigenda Indriðastaðalandi var haldin 14.júní 2021 í
veislusalnum Gala við Smiðjuveg.
Örn H. Magnússon hafði verið kosinn fundarstjóri og setti hann fundinn.
Bjarni Ásgeirsson ritar fundargerð

Örn fór yfir ákvæði í lögum félagsins þar sem fram kemur að 2/3 félagsmanna skuli sitja aðalfund til
að hann teljist löglegur.
Löglega var boðað til fundarins en fjöldi fundargesta er 43 sem er undir fyrrnefndu lágmarki.
Fundurinn er því ekki löglegur.
Samkvæmt lögum félagsins skal stjórn Vatnsveitufélagsins boða til nýs fundar innan 14 daga og telst
hann löglegur ef að lágmarki 1 félagsmaður mætir.
Þar sem fundurinn er ekki löglegur er hann eingöngu hugsaður til upplýsingagjafar og er því aðeins
eitt mál á dagskrá. Liður 1, skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins og umræður um hana

1. skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins og umræður um hana,
Sigmundur formaður flytur skýrslu stjórnar.
•

Fer yfir möguleg vatnsöflunarsvæði.
o Ekki í boði að nýta borholu í landi Vatnsenda.
o Jákvætt tekið í möguleika á að bora í landi Grundar en engar frekari viðræður farið
fram.
o Líka tekið jákvætt í að bora í landi Hálsa, ekki er hægt að samnýta núverandi holu
fyrir Hálsaskóg þar sem vatnsmagn úr henni er vart til skiptanna.
o Votusund við Hrísáshlið, ekki talinn vænlegur kostur vegna nálægðar við bústaði
(rotþrær).
o Kannaður möguleiki á að bora í landi Skógræktar (Selskógi), Erindi sent Skógræktinni
30 mars. Afsvar barst 30 maí. Rök Skógræktar fyrir höfnun var röskun á skógi. Sá
möguleiki er því úr sögunni.
o Leitað aðstoðar Vatnaskila við leit að vatnsöflunarsvæði. Brunnar ofan Hrísáss hafa
verið á yfirfalli og þarf að leiðandi nægt vatn, en taka þarf til greina að hluti vatnsins
kemur úr borholu Indriðastaðaeigenda.
o Svæði niðri við ós skoðað með tilliti til borunar.

•

Spurning úr sal varðandi það hver eigi vatnstökusvæði fyrir ofan Hrísás, Sigmundur segir
félagið telja vatnstökumannvirkin vera í sinni eigu.
Sigmundur ræðir um möguleika á að koma fyrir brunahönum á stofnlögnum. Væri hægt að
nýta til vatnöflunar ef upp kæmi neyðarástand t.d. bruni í sumarhúsi eða gróðureldar.
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Er þakklátur fyrir ábendingar varðandi bilaðar lagnir. Mikilvægt að lagnir séu í lagi til að spara
vatn.
Haft var samband við eigendur Indriðastaða varðandi þeirra álit á eignarhaldi vega lagna
o.s.frv. Ekkert ákveðið svar borist.
Umræða um hvaðan vatn berist til húsa á Indriðastöðum. Guðjón Halldórsson og fl. segja
vatnið fyrir íbúðarhúsið koma úr „okkar“ tönkum.
Bjarni Ingi minnir á að lóðaeigendur beri ábyrgð á að heimtaugar séu grafnar nógu djúpt til að
koma í veg fyrir að það frjósi í þeim og að einhverjir lóðaeigendur séu með sírennsli til að
koma í veg fyrir frost. Þetta þurfi að hætta.
Guðjón spyr um hvernig menn sjái fyrir sér að tengja inn á núverandi lagnir. Spyr líka um
samskipti við landeigendur og fleira. Sigmundur leggur áherslu á að ef til kemur verði lögð
áhersla á að koma vatninu í tankana til miðlunar.
Biðstaða er þar til skýrsla Vatnaskila kemur, ennþá einhver óvissa með framhaldið. Reiknað
með skýrslu í lok júní.
Örn fundarstjóri bendir á möguleika á að boða til félagsfundar þegar frekari upplýsingar liggja
fyrir og leggur áherslu á að upplýsingagjöf sé góð.
Talið er að verð á borun t.d. í Drageyrarlandi myndi kosta c.a. 3 milljónir.

Nýr fundur verður boðaður og haldinn innan tveggja vikna.
Ekki fleiri mál á dagskrá fundarins þar sem hann telst ekki löglegur.
Örn fundarstjóri slítur fundi.

