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Borgarráð 

Viðauki við samning vegna Food and Fun 

Lagt er til að  borgarráð samþykki hjálögð drög að viðauka við samning Reykjavíkurborgar 
vegna hátíðarinnar Food and Fun fyrir árið 2022. Viðaukinn felur í meginatriðum í sér að þar 
sem Food and Fun féll niður árið 2021 þá verði styrkur ársins 2021 færður til 2022 og 
viðburðurinn verði í stað þess haldinn í ár. Hátíðin er þekktur viðburður sem dregur að sér 
fjölda erlendra gesta en hátíðin hefur þann megintilgang að kynna Reykjavíkurborg og þá 
veitingamenningu sem þar er að finna.   

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri 

Hjálagt: 

Viðauki við samning Food and Fun, drög.  

Samningur Reykavíkurborgar og Main Course ehf., dags. 5. febrúar 2020. 



 

 

Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnagötu 11 og Main Course ehf., 
kt. 470104-2520, gera með sér eftirfarandi 

VIÐAUKA VIÐ SAMNING 
 
 

1. gr.  

Í gildi er samningur milli Reykjavíkurborgar og Main Course ehf. dags. 5. febrúar 2020, í 
samræmi við samþykkt borgarráðs frá 23. janúar 2020, um stuðning til að standa straum af 
kostnaði við viðburðinn Food and Fun fyrir árin 2020 og 2021.  

Í ljósi breyttra forsendna þar sem ekki varð af hátíðinni árið 2021 þá eru aðilar sammála um 
að framlengja gildistíma samnings þannig að hann gildi fyrir 2022 í stað 2021, þannig að 
samþykktur styrkur verði færður yfir á 2022 í stað 2021 og að hátíðin Food and Fun verði í 
stað 2021 haldin árið 2022. Breytingin felur ekki í sér aukið fjármagn. Með viðauka þessum 
eru gerðar eftirfarandi breytingar á framangreindum samningi þar sem greinum 1. og 3. er 
breytt: 

2. gr. 

Á 1. gr. verður sú breyting að í stað þess að Reykjavíkurborg leggi til fjárframlag til að standa 
straum af kostnaði við viðburðinn Food and Fun fyrir árið „2021“ kemur „2022“.  

Á 3. gr. verður sú breyting í stað þess að samkomulagið gildi fyrir árið „2021 og 
Reykjavíkurborg greiði 2.500.000 kr. í styrk á ári, þá kemur „2022“.  

3. gr.  
 

Að öðru leyti en að framan greinir halda ákvæði samnings aðila frá 5. febrúar 2020 gildi sínu í 
öllum atriðum. 
 

4. gr. 
Viðauki  þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum.  
 
Undirritaðir aðilar staðfesta samning þennan með undirritun sinni í votta viðurvist. 

 

Reykjavík, [DAGS.] 

 

F.h. Main Course ehf.     F.h. Reykjavíkurborgar 

 
 



 

 
 
Vottar að réttri undirskrift, dagsetningu: 
 
 
__________________________________ 
Nafn    kt. 

 

__________________________________ 
Nafn    kt. 
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