
Fundargerð Notendaráðs Félagsstarf Gerðubergi 3. fundur 

haldinn 27. janúar 2014 kl. 15.00 í Háholti Gerðubergi. 

 

Mættir voru: Erla Hallgrímsdóttir, Sigurbjörg Þórðardóttir, Ágústa Hjálmtýsdóttir, Sigurður 

Már Helgason, Hafsteinn Sigurðsson, Þorbjörg Einarsdóttir, Anna Bjarnadóttir 

umsjónarmaður sem reit fundargerð og Elva háskólanemi.  Sigurður Guðmundsson er enn 

fjarverandi. 

 

 

1. Anna kynnti Elvu nemanda í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands 

en Elva er í þriggja vikna vettvangsnámi í húsinu og sagði örstutt frá því. 

 

2. Sigurður sagði frá tónleikum sem Gerðubergskórinn stefnir á að halda með 

Akraneskórnum í Fella- og Hólakirkju 1. Apríl n.k. Ágústu falið að kanna hjá 

kirkjunni hvort þetta gangi. 

 

3. Félagsvist hefst miðvikudaginn 29.jan. n.k. í Háholti og munu Sigurður og Erla 

vera fulltrúar Notendaráðs og setja fyrsta spilið. Einnig var rætt um mikilvægi þess 

að spilafólk kæmi vel fram við sína spilafélaga og hefði gaman af. Ókurteisi 

verður ekki liðin. 

 

4. Anna greindi frá fyrstu viðræðum um Smíðaver, sem er inni í verkefninu Bergin í 

Breiðholti, og innti fundarmenn um hugmyndir. Ýmsar umræður spunnust og 

sagði Sigurður t.d. frá mánaðalegum fundi Félags trérennismiða á Íslandi sem fer 

fram í smíðastofum FB en um 80 manns mættu á síðasta fund hjá þeim.  

Einnig kom fram að Félagsstarfið Gerðubergi getur nýtt aðstöðuna í FB og fengið 

t.d. að hefla timbur. Anna ætlar að kanna það nánar. 

Undir þessum lið kom hverfisstjórinn Óskar Dýrmundur óvænt inn á fundinn og 

ræddi við fundarmenn um ýmis mál og sagði frá opnun Fablab. Óskar vék síðan af 

fundi. 

 

5. Hugmynd barst frá Notendaráði Árskóga um sameiginlega leikhúsferð þeirra og 

Félagsstarfsins Gerðubergi. Notendaráð Gerðubergi líst vel á.   

Hér þurfti Sigurður að fara af fundi. 

 

6. Anna lagði fram drög að starfsáætlun Félagsstarfsins Gerðubergi og Árskóga og 

óskaði eftir athugasemdum ráðsins. Engar athugasemdir komu en ráðinu leist vel á. 

 

7. Anna kom með hugmynd að ráðið færi í skoðunarferð í Fablab og kynnti sér 

starfssemina. Vel tekið var í hugmyndina. 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið um kl. 16.00. Næsti fundur verður 10.  feb. n.k. 


