Fundargerð aðalfundar LSG 30. maí 2012 kl. 17.00 Í Borgartúni 37, húsnæði Nýherja.
Dagskrá samkvæmt lögum félagsins:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skýrsla stjórnar
Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar
Lagabreytingar
Stjórnarkjör
Kjör tveggja endurskoðenda til tveggja ára í senn og tveggja til vara.
Tekin ákvörðun um árgjald til félagsins.
Önnur mál.
Að loknum venjubundnum aðalfundarstörfum mun Jón Björnsson landvörður ræða
um málefni Hornstrandafriðlands og svara spurningum fundarmanna.

Fundinn sátu 13 félagsmenn ásamt gesti fundarins Jóni Björnssyni. Fundarstjóri var Hilmar
Sölvason frá Efri – Miðvík, fundarritari Matthildur Guðmundsdóttir. Boðið var upp á kaffi og
meðlæti.
1. Formaður LSG, Erling Ásgeirsson flutti skýrslu stjórnar sem fylgir hér sem sérrit.
2. Gjaldkeri LSG, Ingvi Hagalínsson kynnti reikninga félagsins sem fylgja með í sérriti.
Fundarmenn lýstu ánægju með fjárhagsstöðu félagsins.
3. Matthildur stakk upp á að orðalagi í lögum félagsins væri breytt þar sem
skoðunarmenn ársreikninga eru nefndir endurskoðendur. Samþykkt var að auglýsa
þessa breytingatillögu með löglegum fyrirvara fyrir næsta aðalfund og bera hana þá
upp. Erling benti á að endurskoðendur væri lögverndað nafn ákveðinnar starfsstéttar
og því eðlilegt að breyta þessu í lögum LSG.
4. Allir stjórnarmenn gáfu kost á sér aftur til stjórnarsetu
5. Endurskoðendur höfðu verið kosnir til tveggja ára á síðasta aðalfundi svo það gildir.
6. Gjaldkeri lagði til óbreytt árgjald og var það samþykkt.
7.I. Þorvarður Jónsson fulltrúi LSG í Samtökum eigenda sjávarjarða SES rakti það sem SES
hafði gert s.l. ár og jafnframt að Þorvarður hefði neitað beiðni um stjórnarsetu í félaginu
á forsendum aldurs og heilsufars. Þorvarður benti á grein í Fréttablaðinu 29. maí þar sem
fjallað er um störf SES og lýst stuðningi við baráttumál félagsins. Stjórn SES hefur s.l. ár
sent ráðherrum og öðrum ráðamönnum erindi um réttindi og óskir eigenda sjávarjarða
og bent á mismunun á því að LÍÚ fær styrki en ekki eigendur sjávarjarða, stjórn SES
jafnar því við valdníðslu.
7.II. Sævar Geirsson upplýsti að hann væri að vinna í málefnum eigenda Heimabæjar I á
Hesteyri og lýsti óánægju yfir því að bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar gerðu ekkert varðandi
yfirgang og hótanir eigenda Heimabæjar II. Sævar þakkaði stjórn LSG fyrir stuðning við
baráttu eigenda Heimabæjar I

7.III. Erling útskýrði aðkomu LSG að Heimabæjarmálinu sem gat orðið þegar málið barst
Hornstrandanefnd og upp kom að búið var að framkvæma endurbyggingu Heimabæjar II
þegar Hornstrandanefnd átti að meta teikningar og framkvæmdina. Að sjálfsögðu á
erindi um endurbyggingu og breytingar á gömlum húsum að berast nefndinni áður en
framkvæmd hefst, svo að þetta atvik var lítilsvirðing á áliti Hornstrandanefndar.
7.IV. Erling og Sölvi vöktu athygli á miklum ferðamanna straumi til Hesteyrar, sem mun
aukast, en á staðnum er ekki fullnægjandi hreinlætisaðstaða og annar aðbúnaður fyrir
allt að 100 manns á einum degi. Nauðsynlegt er að vinna upp deiliskipulag svo að hægt
sé að búa betur að ferðamönnum í sátt við landeigendur. Aukning ferðamanna stafar af
heimsóknum farþega frá skemmtiferðaskipum sem dvelja í nokkrar klukkustundir
undir góðri stjórn fararstjóra. Stjórn LSG býður fram aðstoð við gerð deiliskipulags.
8. I. Jón Björnsson sagði að flogið hefði verið yfir friðlandið og skimað eftir ísbjörnum, og þá
kom í ljós hnúfubakur sem hafði rekið upp í Fljótavíkurvatn. Aðstæður þar hafa breyst og ekki
hægt að vaða yfir á sama stað og áðu. Fara þarf upp að Langanesvaði. Snjólaust er á láglendi
og daginn sem skimunin fór fram var +15 stiga hiti á Látrum.För eftir vélsleða voru á ýmsum
stöðum í friðlandinu, en óheimilt er að aka vélsleðum á svæðinu nema nægur snjór sé til
þess að ekki sé ekið á auðri jörð, sækja þarf sérstaklega um leyfi sem fæst aðeins við bestu
aðstæður á snjóalögum.. Uppbygging Hornstrandastofu er í gangi og henni ætlaður staður á
byggðasafninu, en þar eru flestir munir frá friðlandinu.
5631 ferðamenn komu í Hornstrandafriðland, Sumarhús 45%, í dagsferðum 29% , göngufólk
14%, í þjónustuferðum 7%, aðrir og vetrarferðir 5%. Líklegt að 900 – 1400 manns komi til
Hesteyrar næsta sumar eða jafnvel 2000 alls.
Gott væri að LSG sendi Ísafjarðarbæ og Umhverfisstofnun erindi um nauðsyn deiliskipulags á
fjölförnustu stöðum friðlandsins og að þeir sem selja ferðir gæti að því að fullnægt sé
frumþörfum ferðamanna. Skoða þarf þróun til framtíðar, halda ber rýnifundi og taka saman
verndaráætlun.
Sorpeyðingargjaldið er sérstaklega miðað við að gámar séu við hafnirnar í Bolungarvík og
Ísafirði. Ef húseigendur gæta þess að brenna brennanlegu efni alveg niður við sjávarmál á
fjöru hreinsar sjávaraldan öskuna á næsta flóði. Jón hvatti landeigendur til að fylgjast með
hvort sorpeyðingargjaldið væri í samræmi við önnur gjöld miðað við litla viðveru í
sumarhúsunum.
Þorsteinn Másson er skipstjóri á áætlunarbátnum frá Bolungarvík (fyrrv. bát Sigga Hjartar)
8.II. Sævar benti á að göngustafir skemmdu göngustígana og jafnvel einnig öflugir gönguskór.
Erling sleit fundi kl. 18.50
Matthildur Guðmundsdóttir ritari.
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