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Stjórn og nefndir starfsárið 2011-2012 

 
Aðalstjórn 
Formaður:  Sigmundur Ófeigsson  eitt ár   
Varaformaður:  Halla Berglind Arnarsdóttir fyrra ár   
Ritari:   Ingi Torfi Sverrisson  fyrra ár   
Gjaldkeri:  Jón Steindór Árnason  fyrra ár   
Meðstjórnandi:  Örn Viðar Arnarson  fyrra ár    

 
Varamenn í stjórn  
1. varamaður  Gunnar Vigfússon  fyrra ár   
2. varamaður  Guðlaug M. Óskarsdóttir  seinna ár   
 

Vallarnefnd (GSÍ) 
Formaður  Örn Viðar Arnarson  
   Eyjólfur Ívarsson  
   Kjartan Sigurðsson  
   Sverrir Þorvaldsson  
   Magnús Ingólfsson  
   Heimir Jóhannsson  
   Jónas Bjarnason   
   Jón S. Hansen   

Afreksnefnd & unglinganefnd 
Formaður  Ingi Torfi Sverrisson 
   Heimir Örn Árnason 
   Jóhann Jónsson 
   Finnur Bessi Sigurðsson  
       
Formaður unglingaráðs Anna Einarsdóttir  

Jón Birgir Guðmundsson 
Aníta Jónsdóttir   
Tómas Ólafsson   
Anton Ingi Þorsteinsson  
Golfkennari GA 

Kappleikjanefnd (GSÍ) 
Formaður  Gunnar Vigfússon  
Yfirræsir   Stefán Haukur Jakobsson  
Dómari   Tryggvi Jóhannsson 

 

Arctic Open nefnd   
Formaður  G. Ómar Pétursson  
   John Júlíus Cariglía  
   Kristinn Svanbergsson  
   Jón Egill Gíslason 
   Eygló Birgisdóttir   
   Framkvæmdastjóri GA 

Forgjafarnefnd (GSÍ) 
Formaður  Tryggvi Aðalsteinsson  

Stefán Jónsson  
 Fylkir Þór Guðmundsson 
  

 

Fjáröflunarnefnd 
Formaður  Jón Steindór Árnason 
   Ingi Torfi Sverrisson 
   Ingi Steinar Ellertsson 
   Heimir Haraldsson 
   Baldur Ingi Karlsson 
   Framkvæmdastjóri GA 

Aganefnd (GSÍ)   
Formaður  Björn Axelsson   
   Ólafur Búi Gunnlaugsson  
   Svanhvít Ragnarsdóttir  

Nýliðanefnd 
Formaður  Guðlaug M. Óskarsdóttir  
   Karl Guðmundsson  
   Eiður Stefánsson   
   Sigurður Samúelsson  
   Jóhann Ingi Pálsson 

Öldunganefnd 
   Sunna Borg 
   Þórunn Anna Haraldsdóttir 
   Hafberg Svansson 
   Haraldur Júlíusson 

Húsnefnd  
Formaður:  Kári Guðmundsson  
   Ingólfur Bragason  
   Kári Már Jósavinsson 
   Jón Vídalín   

Orðunefnd  
   Gunnar Vigfússon 
   Guðlaug María Óskarsdóttir  
   Framkvæmdastjóri GA 

Skoðunarmenn  ársreikning 
   Sveinn Pálsson   
   John Júlíus Cariglia 
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Skýrsla formanns  
Góðir félagar, ég vil bjóða ykkur öll velkomin hingað að Jaðri á aðalfund GA. 
Mig langar að biðja GA félaga að rísa úr sætum og minnast fallinna félaga. Eftirtaldir GA félagar og 
starfsmenn létust á árinu. 
 
Golfklúbbsfélagar 
Karólína Guðmundsdóttir  lést 16. desember 2011 
Jón Ásgeir Blöndal lést 23. desember 2011 
Erlingur Aðalsteinsson lést 23. janúar 2012 
 
Starfsmaður GA frá 2006 
Arnór Jón Sveinsson lést 3. janúar 2012 
 
Kæru GA félagar, mér er bæði ljúft og skylt að þakka samstarfsfólki, nefndarmönnum sem og öðrum 
GA félögum gott samstarf síðastliðið ár. Með samhentu átaki höfum við lyft grettis taki við völlinn 
okkar að Jaðri. Umhirða, umgengni og allur aðbúnaður hefur breyst mikið og er GA til sóma. Þetta 
hefði ekki áunnist nema með miklu og óeingjörnu sjálfboðastarfi, öflugu fólki í nefndum sem og góðu 
starfsfólki að ógleymdum jákvæðum GA félögum. 
 
Okkur stjórnarmönnum varð það ljóst strax síðastliðinn vetur að mikið verk væri fyrir höndum til að 
vinna upp það áfall sem GA varð fyrir árið 2011 er völlurinn kom nánast óleikhæfur undan vetri. Við 
ákváðum að fara í viðhorfskönnun og kanna hug GA félaga til þess sem betur mætti fara og hverjir 
áherslupunktarnir ættu að vera. Þetta tókst afar vel, góð þátttaka var í könnuninni og voru 
niðurstöður könnunarinnar ásamt tillögum okkar til úrbóta kynntar á fjölmennum, almennum 
félagsfundi þann 18. febrúar sl.  
 
Strax var hafist handa og ráðist í verk sem hægt var að vinna að vetri til. Vallarnefnd ásamt 
vallarstjóra og starfsmönnum fóstraði völlinn vel um veturinn. Vetur konungur var með mildara móti 
og má segja að náttúran hafi unnið með okkur. Kom því völlurinn vel undan vetri og var hann kominn 
í gott stand í lok apríl en byrjað var að spila (inn á sumarflatir) þann 20. apríl og er golfvertíðin sem nú 
er að ljúka sú lengsta sem við höfum átt hér að Jaðri, þar sem spilað er allan tímann inn á sumarflatir. 
Völlurinn var opinn í rétt tæpa sex mánuði á árinu en honum var lokað 18 október. 
 
GA félager eru nú 672 og fjölgun milli ára var 
30. Þetta er næst mesti félagafjöldi frá 
upphafi. Þátttaka í mótum var mun meiri en 
árið áður og fleiri gestir komu og spiluðu 
völlinn en árið áður. Það er ánægjulegur 
áfangi sem við höfum náð með þessari þróun 
því aukið tekjuflæði er jú forsenda þess að 
rekstur GA sé heilbrigður og góður. Rekstur 
klúbbsins einkenndist af mikilli 
framkvæmdagleði, við jukum tekjurnar 

verulega á liðnu ári eða um 14 milljónir 
króna. Þessi tekjuaukning var öll nýtt til 
framkvæmda á vellinum sem og í önnur verkefni sem lágu fyrir s.s. viðhald tækja, farið var í 
framkvæmdir við fráveitu og hitaveitu ásamt fleiri verkefnum. Það er okkar mat að ekki þurfi að fara í 
jafn fjárfrekar framkvæmdir og eigum við von á því að tekjuaukningin haldi og það verði því allnokkur 
rekstrarbati á komandi ári. 
 

Tafla 1: Fjöldi félaga í GA 
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Okkur stjórnarmönnum var það ljóst í upphafi að við yrðum að vinna Jaðri sess í hugum golfara svo 
sókn var okkar vörn við áföllum fyrra árs. Áhersla var lögð á umgengni og vallarumhirðu sem og var 
mikil áhersla lögð á stígagerð og að loka sárum sem fyrri framkvæmdir höfðu haft í för með sér. Allar 
þær framkvæmdir sem við stóðum að reyndum við að haga þannig að þær trufluðu spilamennsku 
sem minnst. það er okkar mat að þokkalega hafi til tekist en auðvitað er það félaga GA að dæma það 
sem og gesta sem spiluðu Jaðar í sumar.  
 
Okkar félagar, sérstaklega unglingarnir voru 
duglegir að keppa í sumar á mótum á vegum 
GSÍ. Vísa ég hér í skrif unglinga og 
afreksnefnda hér síðar í skýrslunni en þar eru 
helstu afrek talin upp en stærstu sigrar 
sumarsins voru þeir að við eignuðumst 
íslandsmeistara í sveitakeppni eldri kylfinga 
karla. Sveitin lagði sveit GR í úrslitaleik á 
Flúðum í ágúst.  
 
Sveitakeppni drengja 15 ára og yngri var 
haldin hér að Jaðri í ágúst og þar fékk A sveit 
GA silfur og sveit unglinga 16-18 ára varð í 3. sæti á Hellishólum  
 
Akureyrarmótið var á sínum stað um miðjan júlí og var mjög góð þátttaka í ár eða tæplega 200 manns 
sem tóku þátt í 12 flokkum fullorðinna og 3  flokkum unglinga.  
Akureyrarmeistarar voru þau Örvar Samúelsson og Stefanía Kristín Valgeirsdóttir.  
 
Að lokum vil ég endurtaka þakkir mínar til allra GA félaga sem og starfsmanna klúbbsins. Fyrir mig 
hefur þetta verið lærdómsríkt og skemmtilegt ár. 
 
Takk fyrir 
Sigmundur Einar Ófeigsson 

Skýrsla Vallarnefndar 
Árið 2012 var okkur heldur betra en 2011 og úr varð lengsta golfsumar GA. Opnað var inn á 
sumarflatir  20. apríl, voru kylfingar á því að völlurinn hafi verið í betra formi við opnun heldur en í lok 
síðasta tímabils. Gott veðurfar yfir sumartímann, ásamt mildu hausti hefur hjálpað mikið til við að 
loka sárum og þétta grassvörðin á flötunum.  

 
Vinnudagur var þann 5.maí þar sem margir mættu 
og skiptu með sér hinu ýmsu verkum.  
 
Árið 2012 var framkvæmdaglatt og afkastamikið.  
Strax um veturinn var farið í stígagerð frá 18.teig 
að 16.teig og stígur gerður frá 5. teig að 6. flöt. 
Möl var sett í læk á 2. og 3.braut.  
 
Ný flöt á 4. braut var svo tekin í notkun í vikunni 
fyrir Arctic Open og er álit flestra að vel hafi tekist 
til.  13. flöt var loksins kláruð og fengu kylfingar að 
spila inn á hana á haustmánuðum.  
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Nokkrir teigar voru lagaðir og endurnýjaðir eins og nýr gulur teigur á 12. braut, gulur teigur á 18. 
braut breikkaður og hvítur teigur á 6.braut. Glompur á 6. og 7. voru lagfærðir og gamalli glompu á 15. 
braut lokað.  
 
Vökvunarkerfi var bætt við á teiga 6,12,13 og 15. Sáð var í 20.000m2 á þökuræktarsvæðinu sunnan 
æfingasvæðis. Byrjað var á nýjum brautum norðan vallarins og er búið að sá í allt svæðið fyrir utan 
flatirnar tvær, áætluð opnun þess svæðis er árið 2015. 
 
Golfklúbburinn fjárfesti í valtara fyrir flatirnar og stórbætti hann yfirborð flatanna. Einnig var keyptur 
vinnubíll fyrir starfsmenn. 
 
Vallarnefnd og vallarstjóri vill þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem lögðu hönd á plóg fyrir vel unnin 
störf og vonandi sjáumst við sem flest að ári. 

Skýrsla kappleikjanefndar 
Opnunarmót sumarsins var 20. apríl, þá var 
haldið hér styrktarmót í tengslum við 
kaffihlaðborð unglingaráðs á sumardaginn fyrsta. 
Síðasta mót sumarsins var svo haldið 
laugardaginn 29. september, má því segja að 
mótasumarið 2012 hafi verið langt og gott. 
Tekjur af mótum voru nettó rétt um 7 millj.  
 
Flestum mótum er stillt þannig upp að þau hafi 
sem minnst áhrif á almennt spil GA félaga og 
gesta, ræst út að morgni dags frá 9 – 13.  Nokkur 
mót eru þó það stór að loka þarf velli á meðan á 
móti stendur. 
 
Nokkur smærri mót voru haldin í maí og júní. Vanur óvanur, Sumargleðin styrktarmót unglingastarfs, 
Nettó miðnætur unglingamót, Peng´s Open. Arctic Open var haldið 28.-30. júní sérstaklega er fjallað 
um það hér á eftir. 
 

Akureyrarmótið var á sínum stað um miðjan júlí og var mjög góð 
þátttaka í ár eða tæplega 200 manns sem tóku þátt í 12 flokkum 
fullorðinna og 3  flokkum unglinga.  
 
Akureyrarmeistarar voru þau Örvar Samúelsson og Stefanía Kristín 
Valgeirsdóttir.  
 
Öll úrslit einstakra flokka í Meistaramótinu er að finna www.golf.is  
 
Í júlí voru bæði kvennamót Volare og Herramót Rub23 
Viðmiðunarmót LEK var haldið hér helgina 21.-22. júlí og er það í 1. 
sinn í mörg ár sem viðmiðunar mót er haldið á Akureyri, tókst það 
með ágætum. 
 
Ágúst mánuður var með hefðbundnu sniði en það er okkar stærsti 
mótamánuður, þar eru nokkur stórmót sem haldin eru á hverju ári, 

Verslunarmannahelgarbomban, Hjóna- og parakeppni GA, Lostætis og Hótels Akureyrar, Mitzubishi 

Tafla 2: Spilaðir hringir á Jaðarsvelli 

http://www.gagolf.is/static/news/img_8463.jpg
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Open og Bautamótið. Einnig var hér haldin sveitakeppni drengja 15 ára og yngri, þar urðu okkar 
drengir í 2. sæti  
 
September var með sín föstu mót, firmakeppni og bændaglímu, liðakeppnin AM AM, Greifamótið 
lokamótið í unglingamótaröð norðurlands og lokamót Norðurlandsmótaraðar 
meistaraflokkskylfinga. Auk þeirra móta sem eru upp talin í þessari samantekt þá var haldin hér fjöldi 
fyrirtækjamóta bæði stór og smá. 
 
Holukeppnin var spiluð í allt sumar og eins og fyrri ár var mikil og góð stemming í þeirri keppni.  
 
Vill stjórn GA þakka öllum þeim fjölmörgu styrktaraðilum, sjálfboðaliðum og starfsfólki sem 
komu að mótahaldinu á einn eða annan hátt kærlega fyrir þeirra störf. 
 
Úrslit allra móta GA er að finna á www.golf.is og www.gagolf.is undir fréttir. 

Skýrsla Arctic open nefndar 
Arctic Open mótið var haldið dagana 28. – 30. júní. 
Það er viku seinna en verið hefur mörg undanfarin ár.  Sú ákvörðun var tekin sl. vetur að seinka 
mótinu um eina viku í þeirra von að völlurinn væri kominn í betra ástand. Það gekk ágætlega eftir og 
skartaði völlurinn sínu fegursta á meðan mótinu stóð og veður var með ágætum. 
  
Að venju hófst undirbúningur strax að loknu mótinu 
2011 en aðal vinna við skipulag og sölu á mótið fór 
fram frá ársbyrjun og fram í maí. Gengið var frá 
samningum við helstu samstarfsaðila en þeir voru 
Icelandair og Flugfélag Íslands eins og mörg 
undanfarin ár.  Einnig náðust samningar við Sun 
Mountain í Bandaríkjunum og gáfu þeir öllum 
keppendum golffatnað í teiggjöf. Þeir sendu hingað 
sína fulltrúa til að afhenda gjafirnar og fylgjast með 
mótinu.  Mikill áhugi er hjá forstjóra Sun Mountain að 
tengjast mótinu til frambúðar og standa vonir til að 
samningar þar að lútandi verði undirritaðir í vetur.  Það verður mjög mikil lyftistöng fyrir mótið gangi 
það eftir og mun hjálpa mikið við að kynna mótið meðal kylfinga í Bandaríkjunum. 
 
Þátttakendur á mótinu voru 150 þar af 30 útlendingar. Arctic open nefndin er nokkuð sátt við þessa 
þátttöku en stefnan er sett á 170 – 180 keppendur á næsta ári. Vonandi verða erlendir þátttakendur 
fleiri þá en mjög mikið er nú spurt um mótið, bæði hér hjá klúbbnum og hjá söluaðilum.  
 

Eins og svo oft áður þurfti að leggja nótt við dag síðustu 
daga fyrir mót til að tryggja að allir hlutir væru í 
fullkomnu lagi. Fjölmargir GA félagar hjálpuðu til við 
undirbúning og framkvæmd mótsins og er þeim þakkað 
kærlega fyrir þá framgöngu. Framkvæmd mótsins tókst í 
alla staði vel og var klúbbnum til mikils sóma. 
Á mótinu var efnt til söfnunar til styrktar góðu málefni.  
Að þessu sinni var ákveðið að styrkja Hetjurnar, félag 
aðstandenda langveikra barna á Norðurlandi.  Söfnuðust 
sex hundruð tuttugu og sex þúsund krónur meðal 

þátttakanda á mótinu og fyrirtækja á Akureyri. Þessi fjáröflunarleikur hefur mælst vel fyrir og voru 
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þátttakendur ánægðir með að geta látið gott af sér leiða með þessum hætti. Einnig styrkir hann 
ímynd golfsins og Golfklúbbsins.  
 
Tekjur af mótinu voru rúmar 3,5 milljónir en gjöld tæpar 2,7 milljónir. Hagnaður af mótinu nam því 
rúmum 800 þúsund krónum. Inni í gjaldalið er um 700 þúsund króna kostnaður vegna 
aðflutningsgjalda og virðisaukaskatts af teiggjöfunum frá Sun Mountain. Þetta eru gjöld sem 
klúbburinn á í raun ekki að greiða þar sem um gjafir frá Sun Mountain er að ræða.  Nú er unnið að því 
að fá þetta leiðrétt og takist það mun það breyta uppgjöri mótsins.  
Það er mat Arctic Open nefndarinnar að bjartir tímar séu framundan og að allar aðstæður séu til 
staðar til að efla mótið á næstu árum. Það er nauðsynlegt að vinna markvisst að kynningu á mótinu, 
ekki síst erlendis, og nýta þannig þann áhuga sem almennt er á Íslandi meðal erlendra ferðamanna. 

Skýrsla unglinganefndar  
Frá áramótum voru reglulegar æfingar hjá Óla í golfhöllinni. Krakkarnir voru einnig duglegir að æfa sig 
sjálf og taka þátt í púttmótum klúbbsins og 
suma daga var höllin okkar hin fínasta 
félagsmiðstöð. Einnig voru æfingar í Boganum 
þar sem hægt var að æfa lengri högg og vipp. 
 
Skipulagsfundur með hinum klúbbunum á 
Norðurlandi var haldinn í febrúar þar sem farið 
var yfir tilhögun Norðurlandsmótaraðar barna- 
og unglinga á Norðurlandi. 
 
Páskamót með þrautum og leikjum var haldið í 

Boganum, við góðar undirtektir barna, 
unglinga og foreldra.      
 
Árlegt kaffihlaðborð unglingaráðs var svo haldið á sumardaginn fyrsta. Í tengslum við kaffihlaðborðið 
var einnig haldið golfmót fyrir klúbbfélaga. 
 
Eftir mikla vinnu við ýmsar fjáraflanir hélt svo hópur unglinga ásamt þjálfara og nokkrum foreldrum til 
Spánar til Costa Ballena,  í æfingaferð í apríl. Þrátt fyrir frekar mikinn kulda miðað við Spán á þessum 

árstíma tókst þessi ferð í alla staði með ágætum og krakkarnir 
okkar voru klúbbnum okkar til mikils sóma. Þrír af 
unglingahópnum sem ekki komust með í þessa ferð fóru 
nokkrum dögum síðar með GHD á sama stað. 
 
19. maí var svo fyrsta mótið í Arionbankamótaröðinni haldið á 
Garðavelli á Akranesi. Við fórum í hópferð á þetta mót og 
krakkarnir stóðu sig gríðarvel og þetta var góð leið til að hrista 
saman hópinn. Önnur hópferð var farin á Íslandsmótið í 
höggleik 20. júlí 

Völlurinn okkar kom frábærlega undan vetri og var í afar góðu standi í allt sumar og nutu unglingarnir 
okkar þess og vörðu miklum tíma á vellinum.  

Mörg af okkar krökkum tóku þátt í stórum hluta af mótunum á Arionbankamótaröðinni og stóðu sig 
afar vel.  Má þar nefna að Kristján Benedikt Sveinsson varð í 3. sæti 14 ára og yngri drengja - Ævarr 
Freyr Birgisson varð í 6. sæti 15 – 16 ára drengja og Stefanía Elsa Jónsdóttir varð í 10. sæti 15 – 16 ára 
stúlkna. 

Tafla 3: Fjöldi barna og unglinga 
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Norðurlandmótaröðin var á sínum stað og krakkarnir okkar stóðu sig einnig mjög vel þar og röðuðu 
sér í efstu sæti í flestum flokkum. 
Við tókum svo þátt í sveitakeppni unglinga og þar 
stóðu drengirnir okkar sig frábærlega vel. 15 – 18 ára 
drengir kepptu á Hellishólum og enduðu í 3. sæti eftir 
harða baráttu og 15 ára og yngri drengir kepptu á 
vellinum okkar. Þeir spiluðu til úrslita á móti A sveit 
Keilis en urðu að lúta í lægra haldi fyrir þeim og fengu 
silfrið. Frábær árangur hjá þessum flottu 
framtíðarkylfingum okkar. Þess má geta að margir 
komu til okkar og þökkuðu fyrir frábært utanumhald á 
þessu móti sem hefði verið klúbbnum okkar til sóma.  
 
Æfingum lauk svo í september og þá héldum við einnig uppskeruhátíð okkar þar sem þjálfari setti upp 
smákeppni og veitti viðurkenningar til nokkurra sem þóttu skara fram úr eftir þetta ár. Inniæfingar 
hefjast svo í Golfhöllinni og í Boganum í nóvember.  

Skýrsla Nýliðanefndar  
Nýliðanefnd ásamt stjórn klúbbsins fór í sérstakt átak til að fjölga félögum í klúbbnum.                 
Markmiðin eru stór og metnaðarfull. Til að kynna klúbbinn / félagstarfið, inniaðstöðuna og 
námskeiðahald fengum við N4 í lið með okkur ásamt því að bjóða upp á tvo opna daga í inniaðstöðu 
okkar Golfhöllinni. 
 
Vinur á vin er átak sem nýliðanefnd setti 
saman og kynnti fyrir stjórn og var það síðan 
auglýst meðal félaganna og gekk þetta átak í 
alla staði mjög vel. GA félagar finna 
einhvern vin, vinnufélaga eða skyldmenni 
sem ekki eru í GA og hefur áhuga á að kynna 
sér golf.  GA félaginn tekur svo þennan 
einstakling í „fóstur“ með því að kynna fyrir 
honum það sem GA hefur upp á að bjóða, 
svo sem námskeið, inniaðstöðuna, helstu golfreglur, golfvöllin og að sjálfsögðu spilið með 
viðkomandi. Í þenna leik okkar skiluðu sér 26 nýliðar. Sérstök verðlaun voru svo veitt fyrir til þeirra 
GA félaga sem fengu inn nýja félaga í klúbbinn. 
Dregið var úr pottinum á opnum félagsfundi núna 6.okt sl. 
 
Haldin voru 4 nýliða kvöld í byrjum sumars óvanur /vanur. 
Í heildina á þessum kvöldum komu um 150 spilarar, sem er frábær mæting. 
Í  lok sumars stóð nýliðanefndin fyrir móti óvanur/vanur og mættu 40 manns í mótið þar sem allir 
fengu verðlaun í lok móts 
Nýliðanefnd vill þakka öllum vönum  kylfingum sem komu og studdu okkur vegna nýliðakvölda.  

Skýrsla kvennanefndar  
Starf ársins hófst með matarfundi í golfskálanum 2.mars.  Á þessum vorfundi er skipað í kvennanefnd 
starfsársin, nefndina skipa þær Jónasína Arnbjörnsdóttir, María Pétursdóttir, Unnur Guðmundsdóttir, 
Ellen Guðmundsdóttir og Kolbrún Ólafsdóttir.   
 

http://www.gagolf.is/static/news/img_8658-2-.jpg


            

Skýrsla stjórnar Golfklúbbs Akureyrar 2012  9 

Helgina 2.- 3.júní fóru konurnar í sína árlegu vorferð að þessu sinni til Húsavíkur, gistum þar á 
Fosshóteli og spiluðum golf á Katlavelli.  Í ferðina fóru 36 konur.  
 
Eins og venjulega vorum við með Vön og óvön á miðvikudögum, 5 skipti í sumar. Fór þátttaka dálítið 
eftir veðri, en að öllu jöfnu góð. Þetta starf mælist mjög vel fyrir hjá þeim konum sem eru að stíga sín 
fyrstu skref í íþróttinni og má segja að sé liður í nýliðastarfi klúbbsins. 
 
 Hið árlega Hatta og Pilsamót var svo á sínum stað, spilaðar 
9 holur og síðan matur hjá Vídalín. Alltaf mjög góð þátttaka í 
þessu móti og mikil stemming.  
 
Síðasti viðburður sumarsins var svo súpukvöldið, haldið 
30.ágúst, spilaðar 9 holur og á eftir súpa hjá Vídalín. 
 
Viljum við þakka Höllu framkvæmdastjóra og  starfsfólki 
skrifstofu fyrir aðstoðina  og Vídalín veitingum fyrir góðar 
veitingar. 

Skýrsla öldunganefndar 
Ákveðið var að hafa inni æfingar í vetur einu sinni í viku  fyrir þá sem voru með ca. 10 og undir í 
forgjöf hjá körlum og 24 hjá konum. Eftir að völlurinn opnaði í vor var ákveðið að halda 6 mót  til 

viðmiðunar í val sveitar.  Eftir að búið var að velja í 
sveitir voru sett upp æfinga mót sem skipulögð voru af 
Ólafi Gylfasyni kennara, Birni Axelssyni og Þórunni 
Haraldsdóttur. Sveitakeppni eldri kylfinga var haldin á 
Flúðum í ágúst. Karla sveitin sigraði GR í úrslitum og 
urðu íslandsmeistarar, kvenna sveitin hafnaði í 6 sæti 
sem dugði til að halda sér í 1. deild að ári. 
 
Sigursveit karlanna skipuðu þeir, Björgvin Þorsteinsson, 
liðstjóri, Bjarni Ásmundsson Hafberg Svansson, 
Haraldur Júlíusson, Sigurður H. Ringsted, Viðar 
Þorsteinsson, Þórhallur Pálsson og Þórir V. Þórisson.  

Skýrsla Afreksnefndar 
Talsverðar mannabreytingar urðu í afreksnefnd klúbbsins að loknu golftímabilinu 2011. Halla 
Berglind, Jón Steindór og Örn Viðar hættu öll í nefndinni og í stað þeirra tóku til starfa Finnur Bessi 
Sigurðsson, Jóhann Heiðar Jónsson og Heimir Árnason. Ingi Torfi Sverrisson hélt áfram í nefndinni. 
Heimir Árnason hætti svo sökum anna.  
 
Eftir mikla fundarsetu var ákveðið að breyta afreksstefnu klúbbsins. Sumarið 2011 stóð ekki undir 
væntingum og ljóst að nokkuð hafði fjarað undan afrekshópi klúbbsins og lítill metnaður virtist vera 
hjá hluta kylfinga. Ákveðið var að setja allt púður nefndar í það að vinna með ungu kylfingum 
klúbbsins. Skipta sér lítið sem ekkert af þeim sem misst hafa áhuga og lítið sinnt golfinu undanfarin 2 
ár.  
 
Nefndarmenn höfðu tekið eftir gríðarlegum áhuga yngri kylfinga sumarið á undan og var ástundun 
þeirra og árangur til fyrirmyndar. Með því að sinna þessum hópi betur taldi nefndin að draga mætti 
úr líkum á brottfalli og auka lýkur á því að kylfingar GA sköruðu framúr á komandi árum. Líklegt þótti 
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að árangur gæti þó látið á sér standa fyrst um sinn en til lengri tíma litið væri þetta skref í rétta átt. 
Ljóst var að þessar breytingar fælu í sér aukna ábyrgð golfkennara. Golfkennara  var falið að skipa 
svokallaðan afrekshóp. Afreksnefnd fundaði með kylfingum og sagði þeim frá áherslubreytingum.  
 
Yfir vetrartímann var ákveðið að leggja þyrfti meiri áherslu á tölfræðiþátt golfsins og kynna ungu 
iðkendunum fyrir því. Golfkennara var úthlutað eyðublaði sem hélt utan um tölfræði á meðan á hring 
stóð á einfaldan máta. Golfkennari útvegaði tölfræðiforrit þar sem kylfingar gátu skilað inn skori á 
USB lykli á skrifstofu og kennari með því móti fylgst með árangri og greint skor kylfinga. Stefnt er á að 
forritið verði nýtt af öllum afrekskylfingum sumarið 2013.  
 
Afreksnefnd útbjó markmiðablöð fyrir hópinn 
sem og greiningu á veikleikum og styrkleikum. 
Haldinn var fyrirlestur þar sem Bjarni Fritzson 
fræddi kylfinga um hugarfar afreksíþróttafólks.  
 
Afreksnefnd endurnýjaði samning við Átak um 
sanngjarnt gjald fyrir árskort kylfinga. Fáir nýttu 
sér þau kort. Afreksnefnd boðaði til fjáröflunar 
þar sem kylfingum gafst færi á að vinna sér inn 
styrk til fatakaupa. Auk þess útvegaði 
afreksnefnd styrki til kaupanna. Keyptar voru peysur og bolir sem klúbburinn niðurgreiddi að hluta. 
Afreksnefnd sá um að útvega kylfingum og þjálfara bíl og aðstöðu í sveitakeppni GSÍ í Borgarnesi. Sú 
keppni gekk ekki vel og féll sveit GA niður í 3. deild. Í kjölfar sveitakeppni var Jón Viðar Þorvaldsson 
tekinn inní afreksnefnd og ákveðið að hans hlutverk yrði að vera liðsstjóri sumarið 2013 og vinna 
markvist að því að bæta umgjörð í kringum þessa keppni og annast æfingar sem snúa að 
holukeppnisfyrirkomulagi. Ákveðið hefur verið að Árni Jónsson golfkennari gangi til liðs við 
afreksnefnd fyrir komandi átök. 
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Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og félagsmanna Golfklúbbs Akureyrar:

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Golfklúbbs Akureyrar fyrir rekstrarárið 1. nóvember 2011
til 31. október 2012 en hann hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, og sundurliðanir.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við viðurkenndar aðferðir við gerð
óendurskoðaðra ársreikninga með það að markmiði að aðstoða stjórnendur Golfklúbbs Akureyrar
við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju.
Ársreikningurinn er byggður á  bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum og höfum við yfirfarið
framsetningu hans í heild.

Framsetning ársreikningsins er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og allar upplýsingar
sem okkur eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

Við höfum ekki endurskoðað ársreikninginn og þar af leiðandi ekki sannreynt grundvöll hans.

Akureyri, 24. nóvember 2012

GK endurskoðun ehf.

Gunnlaugur Kristinsson
löggiltur endurskoðandi
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Áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Stjórn Golfklúbbs Akureyrar og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir
starfsárið 1. nóvember 2011 til 31. október 2012 með undirritun sinni. 
 
 
 

Akureyri,  24. nóvember 2012

Í stjórn Golfklúbbs Akureyrar:

Sigmundur Ófeigsson Halla Berglind Arnarsdóttir
Formaður Varaformaður

 
 
Jón Steindór Árnason Ingi Torfi Sverrisson
Gjaldkeri Ritari

Örn Viðar Arnarson
Meðstjórnandi

Framkvæmdastjóri Golfklúbbs Akureyrar:

Halla Sif Svavarsdóttir
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Áritun kjörinna skoðunarmanna

 
 
Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Golfklúbbs Akureyrar höfum gert dreifikönnun á
fylgiskjölum golfklúbbsins og borið saman við bókhaldsbækur sem reyndust réttar.
 

Akureyri 24. nóvember 2012

 

Sveinn Pálsson

John Julius Cariglia
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Rekstrarreikningur  1. nóvember 2011 til 31. október 2012

Sundurliðanir 2011-2012 2010-2011
Rekstrartekjur

30.579.215 27.917.324 
(1) 18.435.291 16.096.931 
(2) 9.773.307 6.697.480 

5.676.200 3.402.264 
 4.348.995 3.103.469 

1.913.895 1.391.650 
(3) 4.836.021 4.056.619 

75.562.924 62.665.737 

Rekstrargjöld
(4) 33.683.011 24.995.851 
(5) 5.324.084 4.551.405 
(6) 8.719.699 8.529.514 
(7) 5.324.102 4.252.399 

(8) og (9) 17.611.543 14.872.073 
2.300.000 2.216.000 

 4.828.059 4.251.555 
77.790.498 63.668.796 

      
Rekstrartap/(-hagnaður) án fjármagnsliða   ( 2.227.574)   ( 1.003.059)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
 214.557 116.557 
   ( 334.036)   ( 889.442)
   ( 1.905.334)   ( 1.069.145)
 0   ( 150.161)

0 2.000.004 
   ( 534.501)   ( 465.098)

  ( 2.559.314)   ( 457.285)

(Tap)/Hagnaður ársins   ( 4.786.888)   ( 1.460.344)

Vaxtatekjur ...........................................................
Vaxtagjöld skammtímaskulda...............................

Félagsgjöld GSÍ.....................................................
Afskriftir................................................................

Framlög og styrkir ................................................
Tekjur af mótum ...................................................

Golfverslun............................................................

Aðrar tekjur...........................................................

Golfvöllur..............................................................
Rekstur mannvirkja ..............................................
Þjálfun og kennsla.................................................

Vaxtagjöld og verðbætur langtímalána.................

Greiðslukort og bankakostnaður...........................

Mótahald og þátttaka í mótum...............................

Gengismunur langtímalána....................................
Höfuðstólslækkun lána..........................................

Golfverslun, stjórnun, afgreiðsla...........................

Árgjöld..................................................................

Vallargjöld.............................................................

Húsaleigutekjur.....................................................
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Efnahagsreikningur 31. október 2012

Eignir Sundurliðanir 31.10.2012 31.10.2011
  

Fastafjármunir
(10) 23.992.504 18.997.625 
(11) 80.326 80.326 
(12) 31.777.537 31.359.942 

55.850.367 50.437.893 

Veltufjármunir
 3.565.017 4.904.962 
 222.229 84.649 
 450.231 426.043 

1.816.366 1.391.751 
 639.869 400.000 

6.693.712 7.207.405 

Eignir samtals 62.544.079 57.645.298 

Mannvirki .............................................................
Bifreiðar.................................................................
Áhöld og tæki........................................................

Sjóður og bankainnistæður....................................
Greiðslukort ..........................................................
Fyrirframgreiddur kostnaður.................................
Viðskiptakröfur.....................................................
Birgðir...................................................................
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Efnahagsreikningur 31. október 2012

Eigið fé og skuldir Sundurliðanir 31.10.2012 31.10.2011

Eigið fé
 20.866.052 22.326.396 
   ( 4.786.888)   ( 1.460.344)

Eigið fé samtals 16.079.164 20.866.052 

Langtímaskuldir (13)
 0 2.126.531 
 473.767 1.384.872 
 20.000.000 20.000.000 
   ( 3.330.910)   ( 3.012.047)

17.142.857 20.499.356 

Skammtímaskuldir
 14.881.708 0 

7.799.842 2.863.885 
 1.451.453 1.375.311 

724.491 8.916.284 
 894.000 29.762 
 239.654 82.601 
 3.330.910 3.012.047 

29.322.058 16.279.890 

Skuldir samtals 46.464.915 36.779.246 

Eigið fé og skuldir samtals 62.544.079 57.645.298 

Arion banki 17854.................................................

(Tap)/Hagnaður ársins...........................................
Flutt frá fyrra ári ...................................................

Lýsing kaupleiga 814202......................................
Arion banki 19995.................................................
Næsta árs afborganir..............................................

Yfirdráttarlán.........................................................

Ógreidd launatengd gjöld .....................................

Ógreiddir áfallnir vextir.........................................
Virðisaukaskattur...................................................
Næsta árs afborganir langtímalána........................

Fyrirframinnheimtar tekjur....................................

Viðskiptaskuldir....................................................
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Sjóðstreymi 1. nóvember 2011 til 31. október 2012

2011-2012 2010-2011
Rekstrarhreyfingar
Veltufé frá rekstri / (til rekstrar) :

 (4.786.888)   ( 1.460.344)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi frá rekstri:

4.828.059 4.251.555 
71.930   ( 1.432.525)

113.101 1.358.686 
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eignaliða

(586.383) 277.250 
(239.869) 70.000 

Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skuldaliða
(2.158.403) 8.883.369 

 (2.984.655) 9.230.619 

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)  (2.871.554) 10.589.305 

Fjárfestingahreyfingar
 (10.240.533)   ( 10.317.002)

Fjármögnungarhreyfingar
14.881.708   ( 9.276.093)

0 20.000.000 
 (3.109.566)   ( 6.091.248)
11.772.142 4.632.659 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  (1.339.945) 4.904.962 

4.904.962 0 

Handbært fé í árslok 3.565.017 4.904.962 

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur  ........

Yfirdráttarlán breyting ..........................................

Skammtímaskuldir  ...............................................

Afborganir langtímaskulda ...................................
Tekin ný langtímalán ............................................

Hagnaður ársins  ...................................................

Afskriftir ...............................................................
Reiknaðar verðbætur og gengismunur .................

Vörubirgðir  ..........................................................

Handbært fé í byrjun ársins ..................................

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ....................
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Sundurliðanir með ársreikningi 

2011-2012 2010-2011

1. Framlög og styrkir
 246.237 298.001 
 346.245 291.529 
 7.539.000 7.539.000 
 1.000.000 1.000.000 

0 0 
 125.394 109.252 
 9.178.415 6.859.149 

Framlög og styrkir samtals: 18.435.291  16.096.931 

2. Tekjur af mótum
 6.380.976 4.608.217 
 660.000 585.000 
 2.732.331 1.504.263 

Tekjur af mótum samtals: 9.773.307 6.697.480 

3. Aðrar tekjur 
 1.032.100 1.028.700 
 1.257.900 970.850 
 772.975 484.900 

422.480 0 
300.500 766.891 
370.198 244.781 

 679.868 560.497 
Aðrar tekjur samtals:  4.836.021 4.056.619 

4. Golfvöllur
Golfvöllur laun:  

 21.490.424 22.065.132 
   ( 8.171.239)   ( 7.196.815)

  ( 20.679)   ( 87.188)
 1.828.648 1.916.874 
 339.482 316.685 
 1.828.793 2.074.442 
 431.651 129.240 

Laun samtals: 17.727.080 19.218.370 
Annað:

 7.418.392 2.784.132 
 10.645.310 5.191.077 
   ( 2.367.250)   ( 2.332.000)
 259.479 134.272 

Annað samtals: 15.955.931 5.777.481 

 Golfvöllur samtals: 33.683.011  24.995.851 

5. Rekstur mannvirkja
 1.476.710 1.043.908 
 970.511 1.060.652 
 840.781 796.362 
 572.739 207.907 
 539.774 463.697 
 923.569 978.879 

Rekstur mannvirkja samtals: 5.324.084 4.551.405 

Fasteignagjöld ......................................................
Tryggingar fasteigna..............................................
Viðhald fasteigna...................................................
Öryggis og brunavarnarkerfi ................................

Akureyrarbær sértækir styrkir ..............................

ÍBA .......................................................................

Skápaleiga.............................................................

Ræsting, hreinlætisvörur og gámaþjónusta ..........

Lottó......................................................................
Getraunir................................................................

Arctic Open...........................................................

Akureyrarbær rekstrarstyrkur ...............................

Mótanefnd.............................................................
Firmakeppni...........................................................

Orlofsskuldbinding, breyting................................

Rekstur golfvallar .................................................

Mótframlag í lífeyrissjóð ......................................

Annar starfsmannakostnaður ................................

Rekstur véla og áhalda..........................................

Tryggingar véla ....................................................

Tryggingagjald .....................................................

Rafmagn og hiti ....................................................

Sjúkra og orlofsheimilasjóður...............................

Eignfærð laun........................................................

Eignfærð vélavinna................................................

Útseld vinna og efni..............................................
Ýmsar tekjur..........................................................

Ýmis framlög ........................................................

Akureyrarbær aðrir styrkir....................................

Laun.......................................................................

Æfingasvæði..........................................................
Æfingabúðir / skóli ...............................................
Unglingaráð...........................................................
Golfbær, golfhermir...............................................
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Sundurliðanir með ársreikningi

2011-2012 2010-2011

6. Þjálfun og kennsla
Laun vegna kennslu og þjálfunar:  

 4.976.193 5.483.538 
 0 0 
   ( 12.770)   ( 48.470)
 398.094 438.682 
 78.631 80.234 
 425.107 512.270 

Laun samtals: 5.865.255 6.466.254 
Annað:

 161.999 58.707 
 2.692.445 2.004.553 

Annað samtals: 2.854.444 2.063.260 

Þjálfun og kennsla samtals: 8.719.699 8.529.514 

7. Mótahald
Kostnaður vegna móta:  

 1.660.661 997.118 
 2.209.882 1.912.879 
 98.598 80.687 

35.000 0 
708.161 872.741 

 611.800 388.974 
Mótahald samtals: 5.324.102 4.252.399 

8. Golfverslun-afgreiðsla-stjórnun
Laun golfverslun, afgreiðsla og stjórnun:

 8.894.834 7.868.395 
   ( 19.036)   ( 72.279)
 676.963 596.535 
 133.693 109.807 
 754.916 732.216 

Laun samtals: 10.441.370 9.234.674 
Vörunotkun:  

 4.342.339 2.638.694 
Birgðir í upphafi ................................................................................. 400.000 400.000 
Birgðir í lok árs .......................................................................................   ( 639.869)   ( 400.000)

Vörunotkun samtals: 4.102.470 2.638.694 
Annað:

 916.924 812.806 
 304.099 404.536 
 53.990 78.143 
 466.891 324.575 
 80.702 312.216 
 204.013 144.000 
 461.463 385.981 
 0 29.000 
 579.621 369.698 

Annað samtals: 3.067.703 2.860.955 

Golfverslun, afgreiðsla, stjórnun samtals:  17.611.543 14.734.323 

Laun.......................................................................

Sími, burðargjöld o.fl............................................

Afmæli og sérviðburðir ........................................

Orlofsskuldbinding, breyting ...............................
Mótframlag í lífeyrissjóð ......................................
Sjúkra og orlofsheimilasjóður...............................

Ritföng og prentun.................................................

Rekstur tölvukerfis................................................

Bókhald og reikningsskil.......................................
Viðhald og kaup áhalda ........................................
Kynning, fræðsla og útbreiðsla.............................

Golfbær..................................................................

Ferðakostnaður......................................................

Afreksstarf.............................................................

Tryggingagjald......................................................

Laun.......................................................................

Auglýsingar ..........................................................

Árangurstengdir styrkir.........................................

Kostnaður vegna þátttöku í mótum.......................
Arctic Open...........................................................

Tryggingagjald......................................................

Vörukaup með vsk.................................................

Aðkeypt golfkennsla.............................................
Orlofsskuldbinding, breyting................................
Mótframlag í lífeyrissjóð.......................................

Ýmislegt ...............................................................

Sjúkra og orlofsheimilasjóður...............................

Annar kostnaður vegna móta.................................

Unglingastarf.........................................................
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Sundurliðanir með ársreikningi

2011-2012 2010-2011

9. Rekstur veitingasölu   
Laun veitingasölu:

 0 57.030 
 0 4.562 
 0 829 
 0 5.329 

Laun samtals: 0 67.750 

Birgðir í upphafi ................................................................................. 0 70.000 
Birgðir í lok árs ....................................................................................... 0 0 

Vörunotkun samtals: 0 70.000 

Rekstur veitingasölu samtals:  0 137.750 

10. Mannvirki
 18.997.625 18.997.625 

4.994.879 0 
99.972.745 99.972.745 
26.067.651 26.067.651 
31.043.317 31.043.317 
57.191.793 0 

  ( 95.000.000)   ( 95.000.000)
  ( 25.000.000)   ( 25.000.000)

   ( 37.083.716)   ( 37.083.716)
  ( 57.191.793) 0 

Mannvirki samtals: 23.992.504 18.997.625 

11. Bifreiðar
 80.326 116.586 
 0   ( 36.260)

Bifreiðar samtals: 80.326 80.326 

12. Áhöld og tæki
 31.359.942 20.017.839 
 5.102.861 15.557.398 
   ( 4.685.266)   ( 4.215.295)

Áhöld og tæki samtals: 31.777.537 31.359.942 

13. Langtímaskuldir
0 2.126.531 

473.767 1.384.872 
20.000.000 20.000.000 
20.473.767 23.511.403 

3.330.910 
2.857.143 
2.857.143 

0 

11.428.571 
Eftirstöðvar samtals: 20.473.767 

Lýsing kaupleiga...................................................
Arion banki ...........................................................
Eftirstöðvar langtímalána samtals.........................

Framkvæmdastyrkur frá Akureyrarbæ 2010.........

Fyrning ársins........................................................
Kaup á árinu..........................................................

Fasteign 01.11 ......................................................

Upptekt á flötum ofl. 2012....................................

Sjúkra og orlofsheimilasjóður...............................
Mótframlag í lífeyrissjóð ......................................
Laun.......................................................................

Afborgun 1. nóvember 2012 til 31. október 2013
Afborgun 1. nóvember 2013 til 31. október 2014

Áhöld og tæki  01.11.............................................

Framkv.styrkur Akureyrarbær 2005-2009............

Arion banki ...........................................................

Framkvæmdastyrkur frá Akureyrarbæ 2011.........
Framkvæmdastyrkur frá Akureyrarkæ 2012.........

Afborgun 1. nóvember 2014 til 31. október 2015
Afborgun 1. nóvember 2013 til 31. október 2014 ............................

Fyrning ársins........................................................

Upptekt á flötum ofl. 2004-2009...........................

Upptekt á flötum ofl. 2011....................................
Upptekt á flötum ofl. 2010....................................

Bifreiðar  01.11......................................................

Tryggingagjald......................................................

Afborgun 1. nóvember 2008 til 31. október 2013 ............................

Framkvæmdir hitaveitu og ljósleiðara 2012..........

Síðar......................................................................



Ársreikningur Ársreikningur Ársreikningur Ársreikningur Ársreikningur Ársreikningur Áætlun

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Tekjur

Árgjöld 18.256 20.150 22.755 26.268 27.917 30.579.215 33.500.000

Styrkir Akureyrarbær 7.490 7.362 7.515 7.527 7.539 8.539.000 7.539.000

Styrkir ÍBA 162 233 260 240 109 125.394 125.000

Ýmis framlög 8.606 7.576 6.144 6.821 6.859 9.178.415 7.500.000

Mótatekjur 6.227 5.717 6.642 6.405 5.193 7.040.976 7.250.000

Arctic Open 5.208 5.144 2.473 2.786 1.504 2.732.331 2.750.000

Vallargjöld 3.073 3.355 4.546 6.134 3.402 5.676.200 6.100.000

Skápaleiga 758 1.068 1.043 1.024 1.029 1.032.100 1.500.000

Auglýsingar 90 112 40 1.090 0

Golfbúð 0 0 3.853 3.813 3.104 4.348.995 4.500.000

Hlutur Akureyrarbæjar í rekstri 30 0 0 0

Golfbær 0 755 1.388 1.137 767 300.500

Veitingasala 8.933 9.084 10.264 11.993 0 0 0

Aðrar tekjur 2.268 3.988 3.503 3.258 5.243 6.009.798 7.700.000

Samtals tekjur 61.101 64.544 70.426 78.496 62.666 75.562.924 78.464.000

 

Gjöld  

Félagsheimili 4.372 4.404 4.181 4.846 4.551 5.324.084 5.000.000

Rekstur golfvallar 15.719 18.599 21.782 27.377 24.996 33.683.011 27.500.000

Unglingastarf/Afreksmál 1.389 2.063 851 1.751 2.063 2.854.444 3.000.000

Kennsla 3.116 3.390 3.848 4.209 6.466 5.865.255 7.000.000

Mótahald 2.146 1.843 1.319 1.420 1.467 2.406.059 2.500.000

Arctic Open 1.920 1.975 1.905 1.628 1.913 2.209.882 2.200.000

Rekstur skrifstofu og móttöku 9.971 9.877 10.711 12.780 12.095 13.509.073 13.500.000

Golfbúð 0 0 3.024 3.129 2.639 4.102.470 4.200.000

Veitingasala 8.015 9.406 11.010 11.570 138

Félagsgjöld ÍSÍ 1.621 1.645 1.904 2.060 2.216 2.300.000 2.300.000

Golfbær 624 505 787 527 873 708.161 700.000

Efni til endursölu 0 506 46 150 0

Samtals gjöld 48.893 54.213 61.368 71.448 59.417 72.962.439 67.900.000

Golfklúbbur Akureyrar
Rekstraráætlun 2012-2013


