Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðis
Fundur haldinn í menningar-, íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar í fundarsal bæjarskrifstofu,
miðvikudaginn 27. maí 2015, kl. 17.
Mætt voru: Ninna Sif Svavarsdóttir, Alda Pálsdóttir, Jakob Fannar Hansen, Walter Fannar Kristjánsson
og Fanný Björk Ástráðsdóttir.
Jóhanna M. Hjartardóttir menningar- og frístundafulltrúi sat fundinn og ritaði fundargerð.
Formaður stjórnaði fundi og leitaði eftir athugasemdum við fundarboð en engar komu fram.
Dagskrá:
1. Íþrótta- og frístundastefna og menningarstefna Hveragerðisbæjar
2. Viðburðir sumarsins
3. Sumarnámskeið fyrir börn og ungmenni
4. Önnur mál
a) Kynning á framkvæmdum á sundlaugarhúsi
b) Landsmót 50+
c) Möguleikar í útivist og frístundum almennings
1. Íþrótta- og frístundastefna og menningarstefna Hveragerðisbæjar
Unnið að drögum að stefnum er varðar menningar-, íþrótta-, og frístundasvið. Vinnuhópur skipaður til
að klára mótun á stefnum sem áætlað er að leggja fram til samþykktar í haust.
2. Viðburðir sumarsins
Rætt um viðburði á hátíðum í sumar. Ákveðið að vera með „hugarflugsfund“ í Listasafni Árnesinga
miðvikudaginn 10. júní kl. 17:30 – 18:30.
3. Sumarnámskeið fyrir börn og ungmenni
Menningar- og frístundafulltrúi kynnti sumarnámskeið sem eru í boði fyrir börn og unglinga.
4.Önnur mál
a) Kynning á framkvæmdum á sundlaugarhúsi
Menningar- og frístundafulltrúi kynnti verkstöðu varðandi viðhaldsframkvæmdir á sundlaugarhúsi.
b) Landsmót 50+
Ungmennafélaga Íslands hefur óskað eftir umsóknum frá sambandsaðilum og sveitarstjórnum um að
taka að sér undirbúning og framkvæmd 7. Landsmóts UMFÍ 50+ sem haldið verður á árinu 2017.
Mótið er sérstaklega ætlað einstaklingum 50 ára og eldri. Nefndin leggur til að Hveragerðisbær leggi
inn umsókn um að vera mótshaldari 7. Landsmóts UMFÍ 50 + árið 2017.
c) Möguleikar í útivist og frístundum almennings
Ræddar hugmyndir um mögulegar staðsetningar á folf-velli í Hveragerði.
Nefndin leggur til að verði settur upp rampur til hjólabrettaiðkunar í bænum.
Ræddir möguleikar á uppsetningu og fjármögnun á hreystibraut.

Fundargerð lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 18:30
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