Félag
gs- og skó
ólaþjónustta A- Hún
n

Fund
dargerð
Þriðjudagginn 8. júní 20
010 var fundu
ur haldinn í stjjórn Félags- og
o skólaþjónuustu A-Hún, kl
k 15.00 á
skrifstofu sveitarfélagssins Skagastraandar.
nússon, Zophoonías Ari Láruusson, Rafn S
Sigurbjörnssoon, Magnús B.
B
Á fundinnn voru mættir: Björn Magn
Jónsson og
o Auður H. Sigurðardóttir
S
r
Björn Magnússon form
maður setti fun
ndinn og stjórrnaði honum.
1.
Á
Ársreikningur
r 2009.
Fyrir funddinum lá ársreeikningur Félags- og skólaaþjónustu A-H
Hún og Dvalaarheimilisins Sæborgar
S
fyriir
árið 2009. Samkvæmt ársreikningnuum voru tekjuur samstæðunnnar kr. 161.8559 þús. og rekkstrargjöld krr.
þ Rekstrarnniðurstaða fyrrir fjármagnslliði var því jákkvæð um kr. 6.360 þús. fjáármagnsliðir
155.499 þús.
voru neikv
væðir um kr. 1.151 þús. ogg niðurstaða áársins því jákvvæð um kr 5.209 þús.
Farið var yfir ársreikninginn en hann var síðan saamþykktur ánn athugasemda.
2.
Húsnæðiismál
u húsnæðism
mál sem Félags- og skólaþþjónustan hefuur til umráða. Fram kom aðð málun og
Rætt var um
utanhússfr
frágangur á Hnitbjörgum err í vinnslu ogg stefnt að þvíí að mála húsiið að utan í su
umar. Fram
kom að ennn eru ófrágen
ngnar tröppurr út af svölum
m neðri hæðarr hússins en laausnir í þeim efnum hafa
verið í vin
nnslu frá því á sl. ári.
Endurnýjuun pípulagna í Sæborg er í vinnslu en err ekki komið lengra en að áætlun hefur verið unnin
fyrir verkiið og efnið keeypt.
Rætt var um
u húsnæði fyrir
f
skrifstofuu Félags- og sskólaþjónustuu í eldri hluta HSB. Fram hefur
h
komið aað
húsnæði sem
s tannlækn
nir hefur haft á leigu er í booði en nokkurr kostnaður kaann að vera aff endurbótum
m
til að húsnnæðið nýtist. Kostnaðarmaat vegna þeirrra endurbóta er
e í vinnslu.
Stjórnin lýýsti áhuga á að
a taka húsnæ
æðið á leigu eff kostnaður vegna breytingga er innan hóóflegra markaa.
Rætt var um
u málun á íb
búðum við Ægisgrund
Æ
og ssamþykkt að láta mála hússið að utan. Magnúsi
M
falið
að annast framkvæmdiina.
Önnur mál.
m
3.
Þar sem um síðasta fund þessarar stjórnar vvar að ræða þökkuðu sttjórnarmenn hverjir öðruum
gt samstarf.
ánægjuleg

Fleiraa ekki tekið fyyrir, fundi slittið kl 16.10
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