
15. stjórnarfundur 

Fundargerð 

 

15. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) var haldinn föstudaginn 27. janúar 

2009 í Bændahöllinni og hófst kl. 15.30 

 

Fundinn sátu: Örn Bergsson, formaður, Guðný Sverrisdóttir, varaformaður, Óðinn Sigþórsson, Ólafur 

H. Jónsson og Gunnar Sæmundsson, varamaður Rögnvaldar Ólafssonar. 

 

Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði fundargerð. 

 

Dagskrá: 

Fundargerð síðasta fundar. 

Undirbúningur aðalfundar. 

Úrskurður umboðsmanns Alþingis. 

Önnur mál. 

 

Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin samþykkt athugasemdalaust. 

 

Undirbúningur aðalfundar. 

Ákveðið var að aðalfundurinn yrði haldinn á Hótel Sögu þann 20. febrúar nk. og hefst hann kl. 16:00. 

Formaður fór yfir helstu mál sem þurfa að koma fram í skýrslu stjórnar og voru þau rædd. Karl 

Axelsson hrl. mun flytja erindi á fundinum. Formaður greindi frá því að hann og Gunnar Sæmundsson 

hefðu átt fund með Haraldi Benediktssyni, formanni Bændasamtaka Íslands, fyrr um daginn þar sem 

rætt var um framtíðarhlutverk LLÍ og fleiri mál sem varða samskipti þessara samtaka. 

 

Farið var yfir drög að tillögu til breytinga á samþykktum LLÍ þar sem lagt er til að útvíkka starfsemina. 

Samþykkt var að leggja tillöguna fyrir aðalfund og senda hana út með fundarboði. Endanlegur 

frágangur á orðalagi fer fram á næstu dögum, milli stjórnarmanna með tölvupósti. Ólafur lagði fram 

drög að ársreikningi fyrir árið 2008. Farið var yfir reikninginn og stjórn mun undirrita hann á 

stjórnarfundi sem haldinn verður árdegis þann 20. febrúar nk. Samþykkt var að leggja til að Óðinn og 

Guðný verði fundarstjórar á aðalfundinum. 

 

Úrskurður umboðsmanns Alþingis. 

Hinn 28. júlí 2008 lagði Ólafur Björnsson hæstaréttarlögmaður fram kvörtun til Umboðsmanns Alþingis 

vegna ákvörðunar óbyggðanefndar um greiðslu til handa landeigendum Reykjahlíðar í Mývatnssveit.  

Umboðsmaður birti svo niðurstöðu sína 19. desember 2008. Lokaorð eru eftirfarandi: 



,,V. Niðurstaða. 

Með vísan til þess sem rakið er hér að framan er það niðurstaða mín að sá hluti úrskurðar 

óbyggðanefndar, sem laut að málskostnaði Landeigenda Reykjahlíðar ehf. í máli nr. 1/2007, hafi ekki 

samrýmst efniskröfum 1. mgr. 22. gr. stjórnsýslulaga, sbr. 4. tölul. 31. gr. sömu laga og 1. mgr. 16. gr. 

laga nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. 

Ég beini þeim tilmælum til óbyggðanefndar að hún taki þennan þátt í úrskurði nefndarinnar, er varðar 

málskostnað Landeigenda Reykjahlíðar ehf. til endurskoðunar, komi fram beiðni þess efnis frá 

félaginu, og taki þá mið af þeim sjónarmiðum sem rakin eru í áliti þessu”. 

Fram kom hjá Ólafi að landeigendur munu fylgja þessu eftir og málið er farið til dómstóla. Stjórnin lýsti 

sig ánægða með þennan úrskurð.  

 

Önnur mál. 

Ekki komu fram önnur mál. 

 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson 
 


