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VETRARFUNDUR KGRP og ÚK ehf. 2021 

Vetrarfundur (framhaldsaðalfundur) Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma (KGRP) 
haldinn á Hallsholti við Gufuneskirkjugarð mánudaginn 8. nóvember kl. 18:00. 

Eftirtaldir fulltrúar í stjórn mættu: 

 

Ássókn ...................................................            Kristján Guðmundsson 

Breiðholtssókn ......................................             Emilía Guðrún Svavarsdóttir 

Bústaðasókn ..........................................            Dóra Berglind Torfadóttir 

Dómkirkjusókn........................................            Einar S Gottskálksson 

Grafarholtssókn......................................            Níels Árni Lund 

Grafarvogssókn......................................            Guðmundur Örn Guðmundsson 

Grensássókn .........................................            Kristinn Guðmundsson 

Hallgrímssókn.........................................           Eirnar Karl Haraldsson 

Háteigssókn   .........................................           Halldór Björnsson 

Laugarnessókn.........................................          Egill Heiðar Gíslason 

Nessókn ..................................................           Ásta Camilla Gylfadóttir 

Óháði söfnuðurinn....................................          Valur G. Sigurbergsson 

Seljasókn..................................................          Ólafur Karlsson      

Seltjarnarnessókn....................................           Guðmar Marelsson 

Siðmennt: ……........................................           Sigurður Rúnarsson 

Ásatrúarfélagið    ....................................           Jóhanna G. Harðardóttir 

 

Fulltrúar frá öðrum sóknum/söfnuðum/lífsskoðunarfélögum mættu ekki. 

 
Aðrir:   Gísli Jónasson, prófastur 

 Helena Sif Þorgeirsdóttir, verkstj. garðyrkjud. Gufunesi 

Þórsteinn Ragnarsson, forstjóri KGRP 

Steinunn Guðmundsdóttir, aðalbókari KGRP  

Kristján Karl Linnet, garðyrkjuverkstjóri KGRP  

Gestur Hreinsson, umsjónarmaður fasteigna KGRP  
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Guðný Hildur Kristinsdóttir, framkv.stj. ÚK ehf 

Heimir B. Janusarson garðyrkjuverkstjóri KGRP  

Kári Aðalsteinsson garðyrkjustjóri KGRP  

------------- 

Egill Heiðar Gíslason formaður stjórnar KGRP og fulltrúi Laugarnessóknar bauð 

fundarmenn velkomna. Formaður fór yfir fundaboð og dagskrá og komu engar 

athugasemdir fram.  Formaður lagði til að Níelsi Árn Lund fulltrúa Grafarholtssóknar yrði 

falin fundarstjórn og Heimi B. Janusarsyni garðyrkjuverkstjóra hjá KGRP yrði falið að rita 

fundargerð og var tillaga formanns samþykkt. Nokkrir nýir fulltrúar voru á fundinum og bauð 

formaður þá velkomna og lagði til að allir fundarmenn stæðu upp og kynntu sig.  

Sr. Gísli Jónasson prófastur byrjaði fundinn á hefðbundinn hátt. Hann las úr ritningunni og 

fór með bæn. 

Dagskrá: 

1. Aðalfundi fram haldið.  Staðfestar breytingar á reglum fyrir Kirkjugarða Reykjavíkur-

prófastsdæma lagðar fram. 

2. Starfsemi og rekstrarstaða Útfararstofu Kirkjugarðana ehf.   

3. Starfsemi Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma. 

4. Rekstrarstaða KGRP fyrstu 8 mán. og áætlun út árið. 

5. Kynning á kostnaði við byggingu og rekstur nýrrar bálstofu á Hallsholti við 

Gufuneskirkjugarð. 

6. Önnur mál.  

------------------------- 

1. Aðalfundi fram haldið. 

 

Breytingar voru gerðar á reglum fyrir KGRP á aðalfundinum í vor og voru þær lagðar 

fram staðfestar af dómsmálaráðuneytinu. Helstu breytingar eru þær að starfsheitið 

„forstjóri“ verður „framkvæmdastjóri“ og einnig var gerð breyting á 8. gr. reglnanna sem 

fjalla um kjör til framkvæmdastjórnar KGRP og hljóða þær eftir breytingu þannig: 
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Kirkjugarðsstjórn skal á aðalfundi kjósa úr sínum hópi til tveggja ára í senn, formann, tvo 

meðstjórnendur og tvo varamenn í framkvæmdastjórn. Formaður skal kosinn sérstaklega.  

Á tveggja ára fresti skal hluti kjörinna aðalmanna og varamanna ganga úr framkvæmdastjórn sem 

hér segir:  

Árið 2022 skal formaður og annar varamaður ganga úr framkvæmdastjórn.  

Árið 2023 skulu tveir meðstjórnendur og einn varamaður ganga úr framkvæmdastjórn. Skal síðan 

kosið um hluta framkvæmdastjórnar á tveggja ára fresti í samræmi við 2. mgr. ákvæðis þessa.  

Engum er heimilt að sitja samfellt í stjórn lengur en þrjú kjörtímabil.  

Ef stjórnarmenn láta af störfum í sóknarnefnd á kjörtímabilinu er þeim heimilt að sitja í stjórn fram 

að næsta aðalfundi.  

Framkvæmdastjórn annast þau verkefni, í umboði og á ábyrgð kirkjugarðsstjórnar, sem henni eru 

fengin með reglum þessum. Formaður og varaformaður framkvæmdastjórnar skulu jafnframt vera 

formaður og varaformaður kirkjugarðsstjórnar.  

Kirkjugarðsstjórn ákveður þóknun til þeirra sem sitja í framkvæmdastjórn. 

  

 Formaður tók til máls og sagði að skilningur hans og sitjandi framkvæmdastjórnar væri 

sá að nýju reglurnar tækju gildi varðandi stjórnarkjör frá og með næsta aðalfundi sem 

haldinn yrði í maí 2022 en þá mun formaður og annar varamanna ganga úr 

framkvæmdastjórn. Þangað til sæti núverandi framkvæmdastjórn.  Fundarstjóri óskaði 

síðan eftir því að fundarmenn greiddu atkvæði um þennan skilning. Samþykkt 

samhljóða. 

 

2. Starfsemi Útfararstofu Kirkjugarðanna ehf. 

 

Guðný Hildur Kristinsdóttir, framkv.stj. sagði frá rekstri ÚK ehf og sýndi glærur til 

útskýringar. Fram kom að reksturinn gengur nú vel og viðsnúningur hefur orðið. Gert er 

ráð fyrir tekjuafgangi í lok árs. Markmið um meiri hlutdeild útfara á höfuðborgarsvæðinu 

hefur gengið eftir.  Kostnaður við útfarir var útskýrður og vinnuferli og verkefni við 

útfararþjónustu kynnt.  

Mikið spurt og voru umræður góðar. 
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3. Starfsemi Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma. 

 

Forstjóri kynnti framkvæmdir við byggingu þjónustuhúss í Kópavogskirkjugarði sem 

nú er uppsteypt og hefur þaki verið lokað. Verkið hefur gengið vel en síðustu mánuði 

hafa orðið tafir sem geta valdið því að skilatími byggingarinnar færist vel inn á næsta 

ár. Áætlað er að helmingur kostnaðar, um 120 m.kr., hafi þegar verið greiddur og er 

það samkv. áætlun og tilboði. Fór ÞR yfir  byggingasöguna í máli og myndum. 

Hólavallagarður státar af miklum steinvegg umhverfis garðinn og er veggurinn að 

mestum hluta hlaðinn úr tilhöggnu grjóti og svo pússað yfir með steypu. Veggurinn er 

allur orðinn hundrað ára og er því friðaður en þó nokkuð viðhald er komið á veggin og 

samkv. áætlun verður verkinu skipt í 4-6 ár. Hefur Reykjavíkurborg komið myndarlega 

að verkinu með beinum fjárframlögum.  Sýndar voru ljósmyndir af viðgerðunum. 

4. Rekstrarstaða KGRP fyrstu 8 mán. og áætlun út árið. 

 

Steinunn Guðmundsdóttir aðalbókari KGRP sagði frá rekstrarstöðunni.  Fram kom að 

8 mánaða uppgjörið sýnir að rauntölur eru í takt við þá áætlun sem gerð var fyrir árið 

2021, fyrir utan að gerð var grein fyrir 25 m.kr. mismun milli áætlunar og rauntalna á 

tekjuhliðinni þar sem í áætluninni var tvítekið framlag í kirkjugarðssjóð. Hagnaður 8 

mánaða tímabils er um 44 milljónir og áætlað að árið í heild sinni endi í því sama en 

ekki er búið að bóka neinar afskriftir fyrir fyrstu 8 mánuði ársins. 

Fjárfestingar eru að mestu vegna byggingar í Kópavogi en eignfært vegna 

byggingarinnar á árinu nema nú um 125 m.kr. 

KGRP tók þátt í átaki Vinnumálastofnunar um að skapa vinnu fyrir námsmenn og vorum 

við með 19 starfsmenn í sumarvinnu vegna þessa og VMST greiddi um 88% af 

launakostnaði þeirra. 

 

5. Kynning á kostnaði við byggingu og rekstur nýrrar bálstofu á Hallsholti við 

Gufuneskirkjugarð. 

Fram kom í máli forstjóra að aðdragandi þess að kirkjugarðaráð hefur látið taka saman 

skýrslu um kostnað við byggingu og rekstur nýrrar bálstofu er beiðni í bréfi frá 

framkvæmdastjórn KGRP og forstjóra sem var skrifað kirkjugarðaráði eftir fund í 

framkvæmdastjórn 16. desember 2020 þar sem fjallað var um rekstur bálstofunnar í 

Fossvogi og framtíð þeirra mála hér á landi. Í bréfinu kom fram að það væri KGRP 
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ofviða að standa að byggingu og rekstri nýrrar bálstofu vegna varanlegra 

tekjuskerðinga frá efnahagshruni. 

Forstjóri sýndi tölvumyndir af fyrirhugaðri bálstofu sem lagt er til að rísi á Hallsholti við 

Gufuneskirkjugarð. Skýrslan er enn í drögum og verður hún kynnt dómsmálaráðherra 

eftir myndun ríkisstjórnar á næstu vikum. Í tillögu kirkjugarðaráðs er lagt til að ríki, 

sveitarfélög og kirkjugarðar landsins stofni einkahlutafélag eða sjáfseignarstofnun sem 

sjái um byggingu og rekstur. Gert er ráð fyrir athafnarými og líkhúsi fyrir bálstofuna 

ásamt “duftvangi” þar sem unnt væri að dreifa ösku án merkinga. 

Urðu miklar umræður og fyrirspurnir og ýmsum málum velt upp. Að lokum svaraði 

forstjóri nokkrum spurningum fundarmanna. 

6. Önnur mál. 

Sigurður Rúnarsson fulltrúi Siðmenntar hrósaði væntanlegum “duftvangi”, sagðist 

fagna fjölbreytileikanum og fleir valkostum um greftranir. Sigurður sagði það sína 

skoðun að fundir kirkjugarða væru ekki trúarsamkomur og gagnrýndu bænahald á 

fundum stjórnar. Enn fremur gerir Sigurður athugasemdir við afgreiðslu reikninga ÚK 

ehf þar sem reikningar lágu ekki frammi á vorfundi KGRP. 

Formaður svaraði því til að kynning á reikningum hafi ekki verið “hefðbundin” en benti 

á að reikningar liggi fyrir í fyrirtækjaskrá en viðurkendi að betur hefði mátt standa að 

kynningu reikninga á aðalfundinum. Benti á að reikningar ÚK ehf voru bornir upp og 

samþykktir á aðalfundinum með þeim útskýringum sem komu fram hjá framkv.stjóra 

ÚK ehf. 

Varðandi ritningarlestur og bænahald í upphafi og lok funda hjá KGRP  kom fram að 

það væri áratuga hefð og enginn væri þvingaður til þáttöku. Ekkert væri því til fyrirstöðu 

að þeir sem væru andvígir þessari hefð gætu gengið út af fundinum meðan lestur og 

bæn færu fram. 

Valur Sigurbergsson fulltrúi Óháða safnaðarins deildi á framkvæmd og stjórn 

aðalfundar KGRP í vor og sagði að ekki hefði verið gerð grein fyrir tugmiljóna króna tapi 

ÚK ehf.  
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Framkv.stjóri ÚK efh ítrekaði að hún hefði ekki tekið við framkvæmdastjórastarfi fyrr en 

árið 2021 en þrátt fyrir það hefði hún á aðalfundinum reynt að gera grein fyrir tapi ÚK 

ehf sem hefði árið 2020 verið 16 m.kr. en ekki tugir milljóna. 

Ásta Camilla fulltrúi Nessafnaðar. Spurði um “Sipp line” í Öskjuhlíð hvort mikið hefði 

verið kvartað og hvort samráð hefði verið við KGRP vegna staðsetningar á fyrirbærinu. 

Forstjóri svaraði því að fáar kvartanir hafi borist beint til KGRP en umræða hefði farið 

fram á samfélagsmiðlum. Ekkert samráð var haft við KGRP þegar svifbrautin var sett 

upp. Hún væri sett upp til reynslu og KGRP myndi gera athugasmdir ef veita ætti 

varanlegt leyfi. 

Spurt var um hvað líði landfyllingu í Úlfarsárdal fyrir nýjan kirkjugar. 

ÞR svara að lítið sem ekkert væri að gerast þar og fátt virðist vera um svör hjá borginni 

en segir tímabært að forstjóri og garðyrkjustjóri fari að krefjast svara og framkvæmda 

af hálfu ráðamanna þar. 

Fleira var ekki tekið fyrir eða rætt. Fundarstjóri þakkaði fyrir góðann fund og formaður 

þakkaði fundarstjóra og ritara þeirra störf og fundarmönnum góða þátttöku á fundinum.  

Því næst fór sr. Gísli prófastur með bæn og formaður sleit fundi kl 19:40. 

  

 

 


