Geislinn- Starfsárið 2021-2022 – Skýrsla stjórnar fyrir Aðalfund haldinn 30. mars 2022

Skipun stjórnar og hlutverkaskipti stjórnarmeðlima
Aðalfundur starfsársins 2020 – 2021 var haldinn þann 11. Maí 2021 í anddyri íþróttahúss Hólmavíkur.
Einungis þrír stjórnarmeðlimir mættu auk eins félagsmanns Kristínar Önnu sem gaf í kjölfarið kost á sér
til varamannasetu. Þær breytingar höfðu orðið á stjórn að Hulda Björk hafði vikið frá störfum sem
formaður og Íris Björg tekið við. Hrafnhildur Skúladóttir var í veikindaleyfi og Barbara Ósk var eini
varamaður á skrá.
s.l. haus vék Hrafnhildur frá í ótímabundið leyfi og leitaði stjórn þá til Ingibjargar Birnu Sigurðardóttur til
að taka við gjaldkerastarfi vegna þekkingar hennar. Nefnd skipa því nú Angantýr Ernir Guðmundsson,
Barbara Ósk Guðbjartsdóttir ritari, Grettir Örn Sigurðsson, Ingibjörg Birna Sigurðardóttir gjaldkeri og Íris
Björg Gubðjartsdóttir formaður

Starfið 2021 til 2022
Lokahóf Geislans- Hefð hefur verið fyrir því að fagna góðu vetrarstarfi með því að bjóða upp á
einhverslags skemmtunn/uppbrot frá æfingum. Sl. Vor var þó brugðið út af þeim vana með því einungis
að brjóta upp síðustu æfingar hvors flokks fyrir sig og engum foreldrum eða gestum boðið að vera með.
Sumarnámskeið – vikurnar 7. – 18. júní stóð Geislinn fyrir leikja-, íþrótta- og fótboltanámskeiði og var
þjálfari Hallbera Gunnarsdóttir. Námskeiðið var börnum sem skráð voru í geisla og höfðu stundað
æfingar veturinn ´20-´21 að kostnaðarlausu en aðrir greiddu 8.000 kr fyrir tímabilið. Þá tóku við
sumaræfingar en boðið var upp á tvær æfingar alla virka daga ein fyrir sinn hvorn aldurshópinn. Um
fótbolta, körfubolta og frjálsar íþróttir var að ræða og voru þjálfarar þau Viktor, Daði og Sgga Drífa
Þórólfur Sveinsson þjálfari frá Akureyri kom og var með fótboltaæfinagar, tækni og boltaleikni dagana 6.
og 7. Júlí og var vel mætt á þær. Þá var hann með fyrirlestur um markmiðasetningu og mikilvægi
foreldra í þátttöku tómstunda barna sinna í íþróttahúsinu fyrri daginn og var mæting góð.
Fótboltaþjálfun frá KSÍ – 19. ágúst kom Siguróli Kristjánsson (Moli) þjálfari á vegum KSÍ. Hann hélt opna
æfingu fyrir iðkendur og gekk vel.
Héraðsmót HSS –Geislinn sá um héraðsmót HSS á Grundum þriðjudaginn 13. Júlí. Keppt var í frjálsum
íþróttum og allir iðkendur fengu þátttökupening í lok dags. Þá tók Geislinn að sér að sjá um Kubbmót og
fótboltamót fyrir HSS á Hamingjudögum. Fyrir þetta fékk Geislinn greiddar 30.000 krónur fyrir hvert mót
fyrir sig. Þá var barnamót HSS haldið á Grundum 11. ágúst
10. ágúst hófst sundnamskeið fyrir fullorða og var Henrike þjálfari. Sæmileg skráning var en mæting
misjöfn. Þó stendur uppúr að áhugi var fyrir hendi og ánægja meðal þeirra sem sóttu námskeiðið.

Vetrarstarf Geislans hófst þriðjudaginn 24. ágúst og var/er það á herðum Angantýs Ernirs
Guðmundssonar. Þá var boðið upp á íþróttaskóla fyrir leikskólabörn bæði á haustönn og vorönn. Íris
Björg sá um hann fyrir jól en Angantýr á vorönn.

Mánudaginn 20. desember buðu Geislinn og frístund Grunnskóla upp á jólabíó í húsnæði Ozon. Frábært
uppátæki og skemmtilegt samstarf milli aðila er koma að tómstunda og íþróttastarfi barna í samfélaginu
okkar.
Helgina 18. - 20. febrúrar var coerver coaching með námskeið með Heiðari Þorleifssyni. Markmið
coerver coaching er m.a. að þjálfa færni, sjálfstraust og sköpunargleði leikmanna og virðingu fyrir
hugarfari og frammistöðu. Um 10 iðkendur sóttu námskeiðið.
5. mars var iðkendum 1. til 4. bekkjar boðið á fótboltamót á Laugum í Sælingsdal sem íþróttafélagið
Undri bauð upp á. Uppákoman var skemmtileg hvar 6 lið kepptu. Tvö lið frá Geisla og 4 frá Undra. Í lok
móts bauð Undri okkar liðsfólki í sund og allir þátttakendur fengu merktan þátttökupening.

Sl. Haust var pantaður æfingafatnaður merktur Geisla frá Jakosport í Kópavogi. Ýmsir hnökrar voru í
ferlinu en hafðist þó svo til að lokum en síðustu 4 flíkurnar koma ekki fyrr en í lok apríl til Jako skv. Svari
frá þeim sem barst fyrr í dag, og eftir stöndum við með góða reynslu sem ætti að nýtast þegar næst
verður ráðist í slíka framkvæmd. Sparisjóður Strandamanna, Strandagaldur, Orkubúið og Hólmadrangur
styrktu kaupin um 220þúsund og prýða lógó ofangreindra fyrirtækja treyjur félagsins. Þessir styrkir gerðu
félaginu kleift að niðurgreiða verð til einstaklinga. T.a.m. greiddi félagið allar treyjurnar að fullu.

Körfuboltaskóli – Til stóð að halda körfuboltanámskeið með Helga Frey Margeirssyni frá Körfuboltaskóla
norðurlands vestra´helgina 20. til 21. nóv en ekkert varð af því í þetta skipti og spiluðu bæði veður og
færð og C19 þar inn í.

Verkefni ársins – utan hefðbundins íþróttastarfs og ungmennastarfs og tillögur fyrir næsta
starfsár
Samningur milli íþróttafélags og sveitafélags. Uppsögn, sjá fylgiskjöl.
Í svari mínu við fyrirspurn um endurnýjun samnings segir m.a. „ Oddviti hefur verið að vinna þessa

styrktarsamninga og hann mun væntanlega hafa samband innan tíðar. Það þarf að ganga frá
samningi sem fyrst þar sem um er m.a að ræða fría tíma í íþróttasal frá áramótum.

17. júní hátíðarhöld – Geislinn hafði umsjón með hátíðahöldum þjóðhátíðadaginn 17. júní. Ávarp,
nammisala og andlitsmálun var meðal þess sem boðið var uppá en einnig var nýi pannavöllurinn vígður
og nutum við aðstoðar Lóa ( Jamisonar Ólafs Johnson) við það.

Æfingagjöld Geislans hafa verið óbreytt í um skeið og innheimta þeirra stopul einkum vegna covid
Gjöldin eru 5.500 krónur fyrir hverja íþrótt en aldrei er borgað meira en 15.000 fyrir barnið,
systkinaafsláttur er svo strax við annað systkini 25%, 50% við þriðja systkini.
Félagaskráning- Stjórn Geislans hefur lagt til að farið verði í góða upplýsingaröflun á því hverjir eru og
vilja vera félagar í Geislanum, sú vinna er enn óunninn.

Áhaldaskúr – frá síðustu skýrslu „Upp kom hugmynd á fundi snemma á síðastliðinu starfsári að falast
eftir gamla skúrnum sem var á planinu hjá N1 og færa hann út á Grundir. Hann skildi notaður sem
áhaldageymsla. Farið var í að finna hentugan stað þar sem hann yrði ekki fyrir gólfspilurum, og yrði ekki
öðrum til trafalla. Mundi Páls fór með meðlimum stjórnar og fundu þau í sameiningu góðan stað. Ekki
hefur hins vegar enn tekist að færa skúrinn yfir á Grundir. Búið er að tala við Þórð Sverrisson gröfumann
um að grafa fyrir stöpplum og búið er að semja við sveitarfélagið með að færa skúrinn yfir á Grundir“
Staðan í dag. Ekki er í býgerð að koma umræddum skúr út á Grundir en þess í stað að setja upp nýjan
þar og koma þeim gamla í notkun við krossarabrautina.

Þjálfararéttindi- Geislinn hefur stutt við áhugasama um að taka að sér þjálfun með því að greiða fyrir
þjálfararéttindi ísí, og hafa á þessu starfsári Angantýr Ernir Guðmundsson og Kristín Anna Oddsdóttir
lokið 1. stigi.
Ýmsar hugmyndir komu upp um að halda fjölbreytta viðburði á árinu s.s. ýmis námskeið og íþróttahelgi.
Á haustdögum var hafist handa við undirbúning slíkrar helgar þar sem til stóð að bjóða nágrannafélögum
til okkar yfir helgi og kynna íþróttir eins og glímu, blak og hokký og ýmsum öðrum áhugaverðum
íþróttum. Ekki náðist að hrinda þeim í framkvæmd, einkum vegna óvissu með covid framan af en sú
undirbúningsvinna sem hafin var er til staðar og hægt að leggja hana til grundvallar slíkri uppákomu
næsta vetur.
Stefnt er að því að haldið verði áfram að bjóða upp á fjölbreytt úrval íþróttatengdra námskeiða bæði
fyrir börn og fullorðna.

Vilji er til staðar að vinna að uppbyggingu skólahreystibrautar í einhverri mynd og efla þannig samvinnu
íþrótta og skóla. Af því tilefni væri upplagt að efla aðkomu foreldra og forráðamanna t.a.m. með
vinnuframlagi. Mætti t.d. halda vinnufund hvar unnið yrði að formi, útliti og staðsetningu slíkrar brautar í
samvinnu við Grunnskóla, íþrótta-og stómstundasvið og Sveitafélag og seinna meir vinnudag þar sem
unnið yrði að framkvæmd.

UMFÍ, sem Geislinn er aðili að, leggur áherslu á gleðina sem felst í því að taka þátt. UMFÍ er
framsækin og traust hreyfing sem sýnir frumkvæði og vinnur að markmiðum sínum á faglegan
hátt og leggur áherslu á samvinnu þar sem margfeldisáhrif skila betri heildar hagsmunum.
Gildi UMFÍ endurspeglast í ungmennafélagsandanum sem felur í sér að bæta sjálfan sig og
samfélagið um leið með slagorðum UMFÍ, ræktun lýðs og lands
Að lokum vill Geislinn þakka öllum þeim sem hafa lagt félaginu lið á liðnu starfsári, þjálfurum,
afleysingaþjálfurum, foreldrum, forsvarsmönnum Íþróttamiðstöðvarinnar og síðast en ekki síst
iðkendum sjálfum.
Höldum áfram að vera sýnileg og draga fram jákvæðar íþróttafyrirmyndir nær sem fjær.
Stjórn Geislans 2021 - 2022

