
34. Fn im varp

til laga um  íþróttasjóð Reykjavíkur.

F lu tn ingsm aður:  Jónas Jónsson.

1. gr-
Stofna skal sjerstakan sjóð, er nefnist Iþ ró ttasjóður Reykjavíkur.

2. gr.
íþ ró ttas jóður Reykjavikur fær 20°/o af ö llum  inngangseyri að íþróttasýn- 

ingum  i Reykjavik, hverju nafni sem nefnast. Skattur þessi skal re iknaður 
af tek junum , áðu r  en kostnaður við sýn ingarnar  er dreginn frá. Ekki má 
leggja á þessar sýningar annan  skatt til op inberra  þarfa, hvorki bæjarfjelags- 
ins eða landsins.

3. gr.
1 stjórn íþróftasjóðs Reykjavikur skulu vera þrír m enn : F o rm að u r  

íþ ró ttasam bands  íslands og iþ ró t takennara rn ir  við m entaskólann  og barna-  
skóla Reykjavíkur. Stjórn sjóðsins starfar endurgjaldslaust.

4. gr.
Starf s tjó rnar  sjóðsins er að taka á móti h inum  lögmælta skatti af 

iþróttasýningum , sem um getur í 2. gr., ávaxta sjóðinn i Landsbankanum  
und ir  eftirliti f járm álaráðherrans, auglýsa í Lögbirtingablaðínu hvern nýjan tekju- 
auka, og birta  um  hver á ram ó t í B-deild S ljórnartið indanna yfirlitsskýrslu um 
hag sjóðsins.

5. gr.
Nú neitar einhver af þeim þrem  m ö n n u m , sem sam kvæ m t 3. gr. eiga 

sæti i stjórn sjóðsins, að leggja á sig þessa kvöð án endurgjalds. Þá skal fjár- 
m á la ráðherra  tilnefna m a n n  eða m e n n  til að gegna störfum í nefndinni.

6. gr.
Iþróttasjóði Reykjavíkur m á eingöngu verja til að byggja sundhöll og 

iþróttaskála við Reykjavík eða inni i bæ num . Skal þá heita vatnið úr  Laug- 
u n u m  leilt heim  í sundböllina  og til að hita upp leikskálann.

7. gr.
Ekki m á skerða sjóðinn, nje heíjast handa  m eð byggingar þær, sem 

um  ræ ðir í 6. gr., fyr en Alþingi Ieyfir.



Á s t æ ð  nr .
, í flestum stærri bæjnm erlendis bafa verið reistar sundhallir með ærnum 

kostnaði tii að greiða götu íþróltamanna og auka líkamsmentun aimennings. 
Veiður þá að bita vatnið i snndlaugarnar við kolaeld. Nú vill svo vel lil, að 
2 —21/* km. frá höfuðstað íslands sprettur sjóðandi vatn úr jörðu. Með fremur 
litlum kostnaði mætti leiða það heim að bænum, t. d. hjá Rauðará, og hafa þar 
ágæta sundlaug undir þaki. Myndu þá öll börn i bænum og unglingar eiga kost 
á að æfa þar sund daglega. Á hverjum vetri safnast fjöldi fólks hingað til bæj- 
arins til náms, og myndi það njóta góðs af þessari breytingu. Auk þess er gert 
ráð fyrir, að íþróttaskáli yrði leistur við laugina, og yrði stofnun þessi höfuðsetur 
líkamsmentunar i bænum. Má gera ráð fyrir, að iþróttamenn bæjarins muni fús- 
lega sætta sig við að bera nokkrar byrðar, þegar fjenu er varið til að gera þeim 
og þeirra niðjum hægra fyrir með að stunda íþróttir í framtiðinni.


