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FUNDARGERÐ HREPPSNEFNDAR
Fimmtudaginn 20. mars 2003 var fundur haldinn í Hreppsnefnd Höfðahrepps kl 800 á
skrifstofu hreppsins.
Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Birna Sveinsdóttir, Jensína Lýðsdóttir,
Gunnar Þór Gunnarsson og Magnús B. Jónsson
Oddviti setti fundinn og stjórnaði honum.
1. Fjárhagsáætlun 2003.
Fyrir fundinum lá tillaga að fjárhagsáætlun sveitarsjóðs og bæði A- og B- hluta
stofnana. Auk rekstaryfirlits lá fyrir fundinum yfirlit um sjóðsstreymi,
efnahagsreikningur og vinnublað fyrir fjárhagsáætlun. Samkvæmt rekstraryfirliti
verður niðurstaða rekstrar jákvæð um 30.558 þús. Samkvæmt sjóðsstreymi er í áætlun
gert ráð fyrir að handbært fé aðalsjóðs muni aukast um 17,6 milljónir en handbært fé
stofnana verði óbreytt. Samþykktar voru breytingar á áætluninni, sérstaklega með
tilliti til framkvæmda. Hreppsnefnd yfirfór og ræddi A-hluta og B-hluta sjóði og en
samþykkti áætlunina með áorðnum breytingum.
2. Kántrýhátíð
Fyrir fundinum lá samandregið yfirlit yfir kostnað vegna kántrýhátíðar 2002 þar sem
fram kemur að rekstrarlegur halli var af hátíðinni. Einnig lá fyrir fundinum erindi
Björgvins Halldórssonar sem greinir frá áhuga sínum fyrir að hljómsveitin Brimkló
komi fram á kántrýhátíð 2003.
Sveitarstjóri greindi frá viðræðum sem hann ásamt Sigurði Sigurðarsyni
framkvæmdastjóra hátíðarinnar 2002 hafi átti við aðila sem hafi áhuga á að koma að
skipulagi og rekstri hátiðar 2003.
Hreppsnefnd ræddi forsendur kántrýhátíðar og hvort möguleikar séu til að halda
áfram á þeirri braut sem hátíðarhaldið hafi verið í undanfarin ár. Ákveðið að eiga fund
með hagsmunaaðilum og taka málið upp á næsta fundi.
3. Rafrænt samfélag
Fyrir fundinum lá afrit af umsókn vegna forvals í verkefninu Rafrænt samfélag sem
send var Byggðastofnun af SSNV sem kom fram sem umsóknaraðili fyrir hönd
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Verkefnið sem sótt var um fyrir var skilgreint sem
samfélagsnet Norðurlands vestra. Sveitarstjóri greindi frá þeim undirbúningi sem
unnin var af hálfu Höfðahrepps og að niðurstaðan hafi verið sú að taka þátt í umsókn
með öðrum sveitarfélögum í SSNV. Fram kom einnig að forvalið hafi þegar farið
fram og fyrrgreind umsókn hafi ekki orðið fyrir valinu sem verkefni á vegum
Byggðastofnunar.
4. Bréf:
a) Húsafriðunarnefndar ríkisins, dags. 10.03.2003.
Í bréfinu er greint frá því að nefndin hafi endurúthlutað styrk vegna síðasta árs að
upphæð 400.000 kr. og auk þess hafi verið úthlutað styrk að upphæð 200.000 kr. til
framkvæmda skv. umsókn vegna ársins 2003.
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Bréfið var til kynningar.
b) Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra, dags.4.03.2003..
Í bréfinu er greint frá kynningu á tækjum og leikjum fyrir aldraða sem haldinn verður
í Hafnarfirði 5. apríl nk.
Bréfið var til kynningar.
c) Tækifæris hf. dag. 12. mars 2003.
Í bréfinu er boðað til aðalfundar Tækifæris hf miðvikudaginn 26. mars nk.
Bréfið var til kynningar.
d) Ólafs Bernódussonar, aðstoðarskólastjóra, dags. 11. febrúar 2003.
Í bréfinu fer Ólafur fram á að honum verði veitt launalaust leyfi frá starfi sem
aðstoðarskólastjóri tímabilið 1. ágúst 2003 – 1. ágúst 2004 til að stunda nám við
Háskóla Íslands.
Hreppsnefnd samþykkti að verða við erindinu en vísaði því að öðru leyti til
skólanefndar.
e) Stéttarfélagsins Samstöðu , dags. 3. mars 2003.
Í bréfinu er vakin athygli á þeim möguleika að sækja um styrk til sérstakar verkefna
úr Atvinnuleysistryggingasjóði. Vísað er til þess að óvissa er um atvinnumál ungs
fólks á svæðinu á komandi sumri.
Bréfið var til kynningar og sveitarstjóra falið að kanna mögleika á að koma upp
slíkum verkefnum.
.
5. Fundargerðir
a) Húsnæðisnefndar, 11. mars 2003.
Fundargerðin var samþykkt.
b) Héraðsráðs, 18. febrúar 2003.
Fundargerðin var til kynningar.
c) Héraðsnefndar, 12. mars 2003.
Fundargerðin var til kynningar.
d) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 21. febrúar 2003.
Fundargerðin var til kynningar.
e) Leikskólanefndar, 17.03.2003.
Fundargerðin var samþykkt með fyrirvara um frekari útfærslu á 2. lið
fundargerðarinnar þar sem fjallað er um niðurgreiðslu á dvalargjöldum. Samþykkt að
fela sveitarstjóra og formanni leikskólanefndar að móta samræmdar reglur um málið.
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6. Önnur mál
a) Aðalfundur Brúnkollu ehf
Fyrir fundinum lá fundarboð á aðalfundin 20. mars 2003, kl. 16.00. Samþykkt að
sveitarstjóri fari með umboð sveitarfélagsins á fundinum.
b) Sameiginlegur fundur sveitarstjórna A-Hún og Skagafjarðar
Fyrir fundinum lá boðun á sameiginlegan fund sveitarstjórnanna og var farið yfir efni
fundarins og skipulag.
c) Hundahald – bréf
Sveitarstjóri lagði fram drög að dreifibréfi vegna hundahalds í Höfðahreppi og óskaði
eftir áliti hreppsnefndar á efni þess. Hreppsnefnd ræddi málið og sveitarstjóra var falið að
kanna kostnað við tryggingar og hvaða ábyrgð sveitarfélagið er í gagnvart slysum sem
kunna að hljótast af hundum.
d) Skýrsla starfshóps um menntamál
Lögð fram skýrsla starfshópsins til kynningar fyrir sveitarstjórn. Samþykkt að vísa
málinu til næsta fundar.
Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl. 1140
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