Íþróttamiðstöð og tjaldsvæði

Forstöðumannaskýrsla

Hrafnhildur Skúladóttir

1. Október

Verkefni í undirbúningi
 Vinna úr sumarkönnun ferðamanna. 184 svör bárust. 123 frá íslenskum ferðamönnum og 61 frá erlendum.
 Fjárhagsáætlanagerð
Verkefni í vinnslu
 Klára að skipta um aðra dæluna í Kyndistöð, þar eru tvær, báðar lélegar. Önnur er komin i viðgerð því
varahlutir fundust. Annars hefði þurft að kaupa nýja fyrir tæpar 400 þús
 Fá lagfærða krana á frárennslislögnum við potta. Laugar ehf verða á ferð í Dalasýslu í næstu viku og ætla að
skoða þá og vonandi skipta. Þessar lagnir hafa verið lokaðar og því þarf að tæma pottana með brunndælu
 Loka aðstöðu í félagsheimili
 Loka tjaldsvæði fyrir veturinn. Spurning um að færa WC opnun í nýja þjónustuhúsið.
 Klára skipulagsvinnu á tjaldsvæði með Hildi Dagbjörtu
 Fá á hreint framhald endurbóta til að koma þjónustustigi í samt lag
o Hvort hægt sé að vinna verkáætlun fyrir gufubað í haust?
o Hvort hægt sé að breyta fatlaða WC í sérþarfaklefa?
Verkefnum lokið
 Vetrarvaktir og vetrarskipulag
 Viðgerð á borðum við sundlaugardúk
 Flísalagning vaðlaugar og koma henni í gagnið

 Samantekt á komutölum og innkomu frá 1.maí til 1.sept
o

Komur í Íþróttamiðstöð frá 1. maí til 30. sept. voru 7.509.

Maí
Júni
Júlí
Ágúst
Sept

Sund
637
1257
2957
1282
626

%
83,4
92,5
92,2
88,1
73,2

Rækt/salur
106
94
230
152
168

%
16,60%
7,5
7,8
11,9
26,8

Alls
743
1351
3187
1434
794

o

Gistinætur á tjaldsvæði frá 1. maí til 30. sept. Voru 6.432
Maí:
Júní:
Júlí:
Ágúst:
Sept.:

o

143 gistinætur
1018 gistinætur
3343 gistinætur
1410 gistinætur
518 gistinætur

Innkoma á Íþróttamiðstöð og Tjaldsvæðið frá 1.maí til 30.sept. voru 14.133.748 kr.
Íþróttahús
Maí: 457.161
Júní: 1.092.665
Júlí:
2.687.860
Ágúst: 1.090.754
Sept: 475.440

Tjaldsvæði
250.485
1.608.261
3.645.650
2.413.342
412.130

Samtals
707.646
2.700.926
6.333.510
3.504.096
887.570

Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
september
Verkefni í undirbúningi:


Bókhald september

Verkefni í vinnslu:




Fjárhagsáætlun 2020 – 2023
Launavinnsla í DK. Innleiðing á nýju launakerfi frestað þar til tími gefst.
One system innleiðing.

Verkefnum lokið:




Bókhald jan – ágúst og staða send á sveitarstjóra og deildarstjóra
Vsk skil v. júlí-ágúst
Samantekt og staða á fjárfestingum og skráning viðauka

Félagsheimili
September
Frekar rólegt hefur verið í húsinu í september fyrir utan venjubundna notkun sem eru frístundir, Fjósið, félagsstarf
aldraðra og aðstaða ferðamanna.
Verkefni á frumstigi:


Lista upp eignir vegna trygginga. (Salbjörg-Áhaldahús)

Verkefni í vinnslu:




Fá fólk til að ganga betur um einu geymsluna í félagsheimilinu, hætta að bæta við allskonar dóti þar svo
áhaldahúsið geti sett upp hillur í kjallara undir sviði og til að útbúa dýnugeymslu á stað sem er ekki til.
(Salbjörg-Áhaldahús) 
Taka til reglulega. (Salbjörg og aðrir notendur)






Undirbúa veturinn, raða og taka til .
Taka niður ferðamannaaðstöðu.
Koma hljóðkerfi fyrir og ljósaborði endanlega
Leita að týndum hlutum og tækjum

Verkefnum lokið:


Fara yfir tækjabúnað, merkja það sem vantar og laga til.

Grunskólinn á Hólmavík
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
September 2019

Verkefni á frumstigi:

Verkefni í vinnslu:









Barnabókasafn flutt í stofu, uppsetning á lesveri (SK, HG).
Lagfæringar á skólalóð, ónýt brú og viðgerðir á rólum. Ljúka október 2019 (HG, áhaldahús).
Vinna vegna sameiningar leik- og grunnskóla. Vinnuhópur, júní -ágúst. (HG og fleiri).
Innra mat skóla. Matsviðmið fyrstu þátta tilbúin fyrir skólaráð og kennara 2019. (HG).
Áætlun um lagfæringar í skólahúsnæði eftir úttekt Securitas. Pöntun á efni (SMÞ) og uppsetning (SMÞ, HG)
Stærðfræði til framtíðar, verkefni með styrk úr sprotasjóði. Ársverkefni með verkefnastjórn. (HG, EEM,
Trappa).
Gerð námsvísa fyrir allar námsgreinar og alla aldurshópa 2019 (EÖV og kennarar).
Persónuverndarstefna til kynningar á heimasíðu. Varðveisla gagna og vinna við gerð eyðublaða 2019-2020
(HG).

Verkefnum lokið:


Skipulagsdagur leik-, grunn- og tónskóla 6. september 2019. Námskeið í jákvæðum aga fyrir alla (HG, IAB).

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð:Áhaldahús/höfn
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Sigurður Þorvaldsson/Sverrir Guðbrandsson
Tímabil: september 2019
1. Verkefni í undirbúningi:


Ýmis smáverk fyrir deildir sveitarfélagsins.



Verkefni við mælinga og prufudælingar á hitaveituholu í Hveravík.



Standsetja lóð á skeiði fyrir atvinnutæki.

2. Verkefni í vinnslu:


Ýmis verk fyrir deildir sveitarfélagsins.





Umhverfisátak í Strandabyggð.
Dælustöð á Ósárveitu, unnið með Stoð verkfræðistofu vegna undirbúnings, sett í bið.
Unnið í fjárhagsáætlun

3. Verkefnum lokið:
•

Lagnir í kringum ramp við íþróttarhús.

•

Unnið við fjárréttir.

•

Girðing gert við hlið og fl.

•

Fráveita við íþróttarhús.



Vatnslögn og fráveita við kaldakarið í íþróttarmiðstöð.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð:Tómstundafulltrúi
Nafn forstöðumanns/starfsmanns:Aðalbjörg S. Sigurvaldadóttir
Tímabil:September 2019
4. Verkefni í undirbúningi:


Fjárhagsáætlun (ASS)



Viðburðardagatal, athugað með umfang og vinnu við svona verkefni (ASS)



Starfsemi Ozon yfirferð á eigum og þörfum félagsmiðstöðvar. (ASS)



Yfirferð á gangi frístundar og tómstundar fyrir 1.-10.bekk grunnskóla (ASS og starfsfólk
frístundar)



Samfés yfirferð á viðburðum sem í boði eru á árinu (ASS)

5. Verkefni í vinnslu:


Félagadagur 2.nóvember Félög og hópar í Strandabyggð kynna starfsemi sína fyrir gestum og
gangandi. Viðburðurinn verður í félagsheimilinu. Búið er að senda bréf á félögin og tala við
nokkra formenn sem taka vel undir svona viðburð. Vegna undirbúnings var formönnum gefin
upp dagsetning 4.okt. til að staðfesta þátttöku sína. (ASS)



Ungmennaráð kosningar í ungmennaráð 14 -25 ára(BJ og ASS)



Samantekt á menningardvöl í dreifnámshúsi (ASS)



Starfsáætlun TÍM nefndar, (TÍM nefnd, ASS)

6. Verkefnum lokið:


Tómstund, frístund start á starfi, er lokið að hluta en er ávallt í endurskoðun/ endurmati

