Fundur hjá Rótarýklúbb Kópavogs, þriðjudaginn 3. mars 2020.
Fundurinn var 19. fundur á starfsárinu og fundur nr. 2922 frá upphafi. Fundurinn var haldinn í Café
Catalína, kl. 17:30 og var í umsjá Viðurkenningarnefndar, formaður hennar er Werner Rasmusson sem
átti afmæli á milli funda.
21 félagi voru mættir sem gerir 78% mætingu.
Gestir voru fimm: Magnús Gíslason, Birgir Bjarnason, Einar Emil Finnbogason fyrrum félagi í klúbbnum,
Sigurður Örn Karlsson og Markús Örn Antonsson Rótarýklúbbinum Reykjavík – Breiðholt.
Forseti setti fundinn, bauð gesti velkomna og fór með kvæðið úr bókinni “Skuggaveiði“ eftir Sindra
Freysson sem kom út 2018.
Ólafur Wernersson flutti 3ja mínútna erindi. Hann fjallaði um tengsl sín við Blönduósbæ og nágrenni.
Hann var um skeið með nokkur umsvif í bænum, átti og rak Hótel Blönduós, gistihús og sumarbústað.
Álagið var allnokkuð sem leiddi til þess að hann seldi Hótelið. Ólafur heldur enn tengslum við bæinn,
mætir m.a. á þorrablótið og kótelettukvöldið.
Ólafur greindi frá fyrirhugaðri tveggja daga ferð norður á slóðir Agnesar og Friðriks í fylgd með Magnúsi
Ólafssyni og jafnfram þiggja boð Páls um að grilla í sumarbústaði hans. Ferðin er fyrirhuguð öðru
hvorumegin við mánaðarmótin apríl – maí.
Guðmundur Jens Þorvarðarson kynnti Magnús Gíslason Eldhuga klúbbsins í ár. Magnús, þá 12 ára
ásamt sjö öðrum strákum úr Kársnesskóla tóku á leigu íþróttasal hjá ÍR í íþróttahúsi þeirra við Túngötu
í Reykjavík árið 1969. Ástæðan fyrir þessu uppátæki strákanna var sú að í Kópavogi var aðeins eitt
íþróttafélag, Breiðablik. Aðeins var einn lítill íþróttasalur við Kópavogsskóla og því ekkert um að vera
á veturna í íþróttum fyrir fjörmikla stráka sem vildu fá útrás í einhverri líkamlegri hreyfingu. Þeir
stofnuðu félag um íþróttina og skyldi það heita Handknattleiksfélag Kópavogs og voru æfingar tvisvar
í viku á Túngötunni til að byrja með. Húsaleigan var 160 krónur eða 20 krónur á mann.
Strax í upphafi notuðu strákarnir í HK fjölmiðlanna, fóru á ritstjórnarskrifstofur dagblaðanna og birtust
viðtöl um hið nýja félag sem þeir höfðu stofnað. Þá var blaðaljósmyndari boðaður á æfingu á
Túngötuna þegar félagið fékk nýja búninga afhenta í fyrsta sinn og má segja að HK hafi verið mikið í
fjölmiðlunum þennan vetur. Magnús hefur allatíð síðan helgað félaginu störf sín sem
handknattleiksmaður, stjórnarmaður og þjálfari.
Til máls tóku: Friðbert Pálsson, Sigurjón Sigurðsson, Ásgeir Jóhannesson, Inga Hersteinsdóttir og
Jóhann Árnason.

Grein Markúsar Ö. Antonssonar um Eldhuga Rótarýklúbbs Kópavogs má nálgast á heimasíðu
klúbbsins, á slóðinni https://www.rotary.is/kopavogur/library/documents/

Farið var með fjórprófið og forseti sleit fundi kl. 18:55.

