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Fundargerð 169. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., haldinn þann  

02. júní 2021, kl. 12.00, á skrifstofu Kadeco, Skógarbraut 946 Ásbrú, 262 Reykjanesbæ. 

 

Mætt:      Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður, 

Ísak Ernir Kristinsson stjórnarmaður, 

Kjartan Már Kjartansson, stjórnarmaður,  

Einar Jón Pálsson, stjórnarmaður, 

Elín Árnadóttir, stjórnarmaður,  

Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri,  

Anna Steinunn Jónasdóttir, verkefnastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð,  

 

 

1. Til samþykktar.  

a. Fundargerð síðasta fundar.  

Borin upp, samþykkt og undirrituð.  

 

b. Samningur við Max Hirsh til næstu 3ja mánaða 

Framkvæmdastjóri lagði fyrir stjórn tilboð Max Hirsh til næstu 3ja mánaða í ráðgjöf vegna 

hönnunarútboðs. Stjórn samþykkti tilboðið.  

 

2. Til kynningar 

a. Samkeppnisútboð 

i. Staðan og tímalínan framundan 

Framkvæmdastjóri rifjaði upp tímalínu hönnunarútboðs fyrir stjórn og fór vel yfir næstu 

stig útboðsferlisins. Stjórn var upplýst um fjölda þátttakenda í forvali sem lauk í vikunni og 

aðferðafræði við mat umsókna.  

Stjórn þakkaði yfirferðina.  

 

b. Suðurnesjavettvangur 

i. Staðan og sameiginleg loftlagsstefna og kolefnisbókhald fyrir Suðurnesin 

Verkefnastjóri upplýsti stjórn um stöðuna í Suðurnesjavettvangi og þá vinnu sem hefur átt 

sér stað þar. Mótaður hefur verið sameiginlegur stefnurammi til lengri tíma fyrir sjálfbæra 

framtíð Suðurnesja. Ákveðin forgangsverkefni hafa verið skilgreind sem lagt er til að unnið 

verði sameiginlega að í gegnum Suðurnesjavettvang. Þar má nefna sameiginlega 

loftlagsstefnu og sameiginlegt kolefnisbókhald fyrir Suðurnesin ásamt áherslu á sjálfbærni 

og hringrásarhagkerfið. Lokafundur fyrsta áfanga þessa verkefnis verður haldinn í 

Hljómahöllinni þann 16. júní nk.  
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c. Innlánstilboð frá viðskiptabönkum 

Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn tilboð í innlánskjör frá þremur viðskiptabönkum. 

Lagt er til að hluti fjármagns félagsins verði ávaxtaður þar sem bestu kjör bjóðast. Stjórn 

þakkaði upplýsingarnar og fól framkvæmdastjóra að vinna málið áfram og ganga að besta 

tilboði.  

 

3. Önnur mál.  

a. Næsti stjórnarfundur í ágúst 

Framkvæmdastjóri lagði til að næsti fundur stjórnar verði haldinn þann 18. ágúst nk. eftir 

sumarfrí. Stjórn samþykkti það.  

 

Engin önnur mál voru borin upp undir liðnum önnur mál.  

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13.20. 
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		Ísak Ernir Kristinsson
	2021-08-05T16:46:26+0300
	Ótilgreint
	signature


		Kjartan Már Kjartansson
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	Ótilgreint
	signature


		Elín Árnadóttir
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	signature


		Einar Jón Pálsson
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	signature




