Fundargerð aðalfundar LSG 11. júní 2007
Fundarstjóri var Jón Freyr Þórarinsson.
1. Skýrsla stjórnar (sjá meðfylgjandi greinagerð).
Erling formaður rifjað var upp að félagið var stofnað 1973 og aðaltilgangur þess að gæta
hagsmuna landeigenda.
Drög að aðalskipulagi friðlandsins voru kynnt, Stefnumörkun frá 17.12 ´97 þótti
um of skerða rétt landeigenda og núverandi stjórn LSG hefur lagt sig eftir að koma með
ýtarlegar tillögur varðandi það aðalskipulag sem nú er í vinnslu.
Nýliðið ár hefur verið annasamt. Bréf var sent til félagsmanna til að kalla eftir
athugasemdum varðandi aðalskipulagið. Skriflegar athugasemdir bárust frá 4 aðilum.
Hornstrandanefnd starfar undir Umhverfisstofnun og í henni eru frá LSG Erling,
Guðríður og Matthildur.
Í fjarveru Guðríðar gjaldkera kynnti Erling reikninga félagsins.
Umræður að lokinni skýrslu stjórnar:
Magnús Reynir þakkar stjórnarfólki fyrir vinnuna varðandi aðalskipulag. Vonar
að óskir landeigenda verði teknar gildar. Mikils virði að gott samstarf
Umhverfisstofnunar, sveitarfélags og landeigenda sé í heiðri haft ásamt vönduð
friðlýsing. Magnús hefur verið varaformaður LSG en stingur upp á að Sölvi Sólbergsson
verði varaformaður.
Erling vekur athygli á að Magnús Reynir hafi verið í stjórn LSG frá upphafi.
Hilmar Sölvason tekur undir orð Magnúsar Reynis með þakkir til stjórnar.
Matthildur upplýsir að Stjórnarfundir séu haldnir þegar Sölvi á leið til borgarinnar
í öðrum erindagjörðum svo að ferðakostnaður komi ekki til. Einnig gistum við Guðríður
frítt á Ísafirði þegar við fórum á ráðstefnuna um aðalskipulagsvinnu fyrir friðlandið.
Þorvarður mótmælir leyfi til byggingar húss í fjörunni á Látrum sem Friðrik
Hermannsson sótti um til Umhverfisstofnunar og Ísafjarðarbæjar.
2. Kosning stjórnar: Stjórnin var endurkosin, en í henni eru: Erling Ásgeirsson
formaður, Guðríður Benediktsdóttir gjaldkeri, Matthildur Guðmundsdóttir ritari, Sölvi
Sólbergsson varaformaður og meðstjórnandi Magnús Reynir Guðmundsson.
Varastjórn skipa: Guðmundur Halldórsson, Jósef Vernharðsson og Sigríður Gunnarsdóttir
Skoðunarmenn eru: Kristján Guðmundsson og Ingibjörg Ásgeirsdóttir.
Varamenn: Ingibjörg Ásgeirsdóttir og Jón Borgarsson.
3. Önnur mál:
- Björn Garðarsson ( úr Björnsbúð) hafði áhyggjur af stofnun hverfisverndar í Lónafirði.
- Magnús Reynir sagði að hverfisvernd gæti ekki staðist í friðlandinu því að slík nefnd
stangaðist á við friðlýsingu.
- Stjórn LSG tekur eingöngu afstöðu til mála innan friðlandsins.
- Þorvarður skýrði frá störfum sínum í Sambandi eigenda sjávarjarða.
- Rætt var um áætlunarferðir. Sjóferðir verða með áætlun tvisvar í viku frá Ísafirði,
þriðjudaga og föstudaga og Ramóna tvær ferðir í viku frá Bolungarvík fimmtudaga og
sunnudaga.
Fundi slitið kl. 19.15
Matthildur Guðmundsdóttir
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