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> On 13. nóv. 2017, at 13:20, Þórdís Sif Sigurðardóttir wrote:
>
> Blessuð Dagný,
> Mér sýnist ég enn eiga eftir að fá fundargerð aðalfundarins ykkar, geturðu sent mér hana?
>
> Kær kveðja,
> Þórdís
>
> -----Original Message----> From: Dagný Finnbjörnsdóttir [mailto:bakkavegur13@gmail.com]
> Sent: 19. september 2017 08:12
> To: Þórdís Sif Sigurðardóttir
> Subject: Re: Aðalfundur hnifsdal
>
> Flott, geri ráð fyrir að það muni verða mikil umræða um þetta, og set ég það því síðast á dagskrá :)
>
> kveðja Dagný
>> On 19. sep. 2017, at 08:10, Þórdís Sif Sigurðardóttir wrote:
>>
>> Við höfum óskað eftir ítarlegri upplýsingum frá Veðurstofunni til að geta haft alla forsöguna, gerum ekki endilega ráð fyrir að
veðurstofan mæti, en sjáum hvað þeir segja.
>>
>> -----Original Message---->> From: Dagný Finnbjörnsdóttir [mailto:bakkavegur13@gmail.com]
>> Sent: 19. september 2017 08:09
>> To: Þórdís Sif Sigurðardóttir
>> Subject: Re: Aðalfundur hnifsdal
>>
>> Hálfdán Bjarki talaði umað reyna fá einhvern frá veðurstofunni til þess að koma að þeirri umræðu, sem við teljum mjög
mikilvægt.
>>
>> en við sjáumst þá í kvöld :)
>>
>> kveðja Dagný
>>
>>> On 19. sep. 2017, at 08:06, Þórdís Sif Sigurðardóttir wrote:
>>>
>>> Blessuð,
>>> Jú Gísli kemur alla vega og segir frá Hádegissteininum. Ég geri jafnframt ráð fyrir því að ég mæti, en á eftir að redda pössun,
ég get verið fundarstjóri.
>>>
>>> Kær kveðja,

>>> Þórdís
>>>
>>> From: Dagný Finnbjörnsdóttir [mailto:bakkavegur13@gmail.com]
>>> Sent: 19. september 2017 01:10
>>> To: Þórdís Sif Sigurðardóttir
>>> Subject: Aðalfundur hnifsdal
>>>
>>> Sæl, langar að fá að vita hvort það mæti ekki pottþétt einhver frá bænum á aðalfundinn og þá hver? Hálfdán Bjarki talaði um
að fá einhver frá Veðurstofunni jafnvel.
>>>
>>> Og einnig væri gott ef einhver tekur að sér fundarstjórn eins og hefur verið :)
>>>
>>> Kveðja Dagný
>>>
>>
>>
>

