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BINGEN BALLKLUBBS ÅRSMØTE 2012. 
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ÅRSBERETNING FOR HOVEDSTYRET 2012. 

 

 

Administrasjon 

Arbeidsutvalget har i inneværende periode bestått av: 

 Leder:    Syvert Thorud 

 Nestleder/utdanningskontakt: Trond Håvard Lie 

 Kasserer:   Janice Spjell 

 Sekretær:   Elisabeth Klausen 

 Styremedlemmer:  Harald Myrvold Kvam  

Marit I. Gundersen 

 Klubbhus/baneansvarlig:  Andreas Thorud 

 Salgskomite:  kasserer: Borghild Lobben 

   medlem: Else Marie Thorud 

 

Gruppestyrenes ledere har, sammen med arbeidsutvalget, utgjort hovedstyret og møtt på 

styremøtene. Revisorer har vært Tom Anders Ingebo og Vidar Lobben med Helge Thorud og 

Ole Ødegård som varamann. Valgkomiteen har bestått av: Bård Lie og Marianne Krogsund 

Lobben. Forslag til medlemmer i valgkomiteen er kommet fra styret v/ Syvert Thorud. 

 

Medlemsoversikt 

Medlemstallet pr 31.12.2012 er (2011 tall i parentes): 

 Jenter under 0-5 år       7 stk.   (5) 

 Gutter under 0-5 år          7 stk.   (9)   

 Jenter 6 - 12 år     11 stk.  (11) 

 Gutter 6 - 12 år     16 stk.  (11) 

 Jenter 13 - 19 år     13 stk   (13) 

 Gutter 13 - 19 år     16 stk   (15) 

 Damer 20 - 25 år       5 stk     (3) 

 Menn 20 - 25 år       4 stk     (1) 

 Damer 26 år og over     99 stk. (103) 

 Menn 26 år og over   106 stk. (103) 

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

 Samlet medlemstall   284 stk. (274) 

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

 

Medlemstallet er på omtrent samme nivå som de senere år, dvs. betydelig lavere enn i jente-

/damefotballens gullalder. Det bør være potensiale for flere medlemmer, spesielt i aldergruppa 

18 - 30 år som lett faller ut dersom de ikke lenger er aktive. Medlemsvervingen har i år 

hovedsakelig blitt gjennomført ved at giro + infoskriv ble levert ut i postkassene. Dette har 

også i år fungert tilfredstillende.  I tillegg har Anne Marie Sveaas og Syvert Thorud stått for 

noe verving ved oppsøkende virksomhet. Utenbygds medlemmer blir tilskrevet med 

anmodning om fortsatt å være medlemmer. Medlemskontingenten har i inneværende periode 

vært kr. 200 for familier (omfatter foreldre og barn t.o.m. 18 år), kr. 100 for voksne og kr. 50 

for barn (t.o.m.18 år) og personer over 65 år. 
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Styrets virksomhet 

I perioden har det blitt avholdt 7 ordinære styremøter for å diskutere og gjennomføre klubbens 

planer. Gruppelederne har på styremøtene orientert om gruppenes planer og aktiviteter 

gjennom året, og de viktigste sakene er behandlet i styret. Forøvrig har gruppene stor frihet til 

å planlegge og gjennomføre sine aktiviteter, men med de respektive gruppers formål og 

økonomi som begrensning. Det er et innarbeidet krav at gruppene drives innenfor de 

økonomiske ressurser gruppene selv skaffer til veie, og bare i spesielle tilfelle overføres 

midler fra hovedkassa til gruppene. Hovedstyret forsøker imidlertid etter beste evne å fordele 

inntektsbringende tiltak mellom gruppene. Geir André Ødegård sørget i 2011til at BBK 

endelig har fått i gang en hjemmeside (www.bingen-bk.no), men her kreves det innsats av 

flere for å få en aktiv og levende hjemmeside. 

 

I 2012 har det ikke vært spesielt viktige saker, og arbeidet har stort sett dreid seg om driften 

av anlegg og klubb. Den planlagte diskusjonen om klubbutvikling og organisering av BBK ble 

utsatt på grunn av lederens noe reduserte helse. Ellers har vi også inneværende år vært plaget 

med et innbrudd i klubbhuset hvor en dør og ett vindu ble brutt opp og store mengder utstyr 

ble stjålet. Innbruddet er anmeldt og meldt som forsikringssak, men vil påføre BBK en del 

utgifter og arbeid for å bøte på skadene. Etter dette innbruddet i klubbhuset har det blitt 

installert alarm både på klubbhuset og kiosken, noe som ser ut til å ha avverget et nytt 

innbrudd. Men samtidig ble døra til speakerboksen brutt opp og alle sikringer i kiosken slått 

av, noe som resulterte i at all isen (ca. 30-40 kartonger) i kiosken ble ødelagt. 

  

Utdanning av ledere/trenere 

Det er fortsatt et problem å få tillitsvalgte og andre medlemmer til å gjennomføre leder- og 

trenerkurs. Det er vanskelig å motivere medlemmer til slik deltagelse, men styret oppfordrer 

alle gruppene til å arbeide mer målrettet for at flere medlemmer skaffer seg kompetanse 

gjennom slike kurs. 

 

Representasjon 

Trond Håvard Lie og Syvert Thorud møtte som BBK's representanter på Modum Idrettsråds 

årsmøte på Furumo. Andreas Thorud har deltatt på Modum kommune`s orienteringsmøte om 

gjødsling og vedlikehold av grasbaner etc. og Syvert Thorud har deltatt på 

løypeprepareringsmøte i Modum kommune. Trond Håvard Lie og Syvert Thorud deltok på 

Bakke IF’s klubbutviklingsmøte. 

 

Arrangementer/aktiviteter 

17. mai tilstelningen på Moløkka i samarbeid med andre foreninger i bygda har blitt en 

tradisjon som verdsettes både av bygdefolk og utflyttede bingsinger, og oppslutningen var 

også i år meget bra. Men det er en utfordring å skaffe folk til å hjelpe til. 

BBK deltok høsten 2012 i TV-innsamlingsaksjonen på Modum. Berit Tobiassen, Jon Ola 

Tobiassen, Reidun Thorud og Syvert Thorud var sjåfører og bøssebærere. 

BBK Skigruppa deltar fortsatt i det felles arrangementet av Eiker-karusellen i samarbeid med 

Bakke IF, og  Geir André Ødegård og Syvert Thorud var BBKs kontaktpersoner i sesongen 

2012. 

 

Anlegg 

Andreas Thorud og Syvert Thorud har, som tidligere år, stått for merking av fotballbaner slik 

at Moløkka stadion er spilleklar til kamper. Andreas Thorud og til dels Øistein M. Eriksen har 

http://www.bingen-bk.no/
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stått for brøyting av treningsbanen i vinterhalvåret, samt snørydding og brøyting på 

parkeringsplassen foran klubbhus. 

Modum kommune står som tidligere år for gjødsling og klipping av fotballbanen. Syvert 

Thorud har forestått klipping av kanter og området rundt banen. I sommer har banen vært i 

utmerket stand etter en gunstig vinter med lite isbrann, og på grunn av en våt sommer ble det 

heller ikke nødvendig med «kunstig» vanning.   

Else Marie og Andreas Thorud samt Reidun og Syvert Thorud har stått for vask av klubbhuset 

på dugnad. Bingen Ballklubb`s anlegg har i 2012 stort sett blitt benyttet til egne aktiviteter og 

møter både vinter og sommer samt til den sedvanlige felles 17. mai tilstelningen. Banen ble 

også benyttet noe som hjemmebane og treningsbane for Bakke/Bingen samarbeidslag. I tillegg 

har Modum FK’s jentelag brukt banen til trening og noen kamper. Klubbhuset har vært leid ut 

til bursdager og andre tilstelninger. Stoler og bord (de gamle) fra klubbhuset har ved enkelte 

anledninger blitt lånt ut til konfirmasjoner og selskaper. 

 

Økonomi 

Salgskomiteen organiserer og forestår salg i forbindelse med arrangementer på Moløkka. 

Komiteen har bestått av Else Marie Thorud og Borghild Lobben som innkjøpsansvarlige og 

Borghild er også kasserer. En dugnads-/vaktliste rekruttert fra foreldregruppen har stått for 

salget på fotballkamper for de yngre og karusellrenn, mens komiteen  med bistand fra enkelte 

andre har tatt seg av andre arrangementer. Komiteens regnskap viser i 2012 et driftsoverskudd 

på ca. kr. 1500, og beholdningen pr. 31.12.2012 er kr. 61762,49. Dette er et betydelig 

dårligere resultat enn vanlig, noe som skyldes stjålne varer i forbindelse med innbrudd samt 

store mengder ødelagt is i forbindelse med hærverk hvor alle sikringer i kiosken ble slått av. 

 

Hovedstyrets driftsregnskap viser i år et overskudd på ca. kr. 189600, og beholdningen er nå 

totalt på kr. 759232,78. Bingoavtalen har gitt oss betydelige inntekter i 2012 (nærmere 194000 

for 2012). Hovedstyret har sammen med gruppene gjennomført det tradisjonelle BBK-lotteriet 

(tidligere Fotballotteriet) med en nettoinntekt på kr. 24000 fordelt med kr. 8000 på 

Hovedstyret og kr. 8000 hver på Fotballgruppa og Skigruppa. Andre viktige inntekter som kan 

nevnes er tilskudd fra idrettsorganisasjoner  (grasrotandel, LAM-midler, momsrefusjon, tils. 

ca. kr. 40000), og kommunalt tilskudd (ca kr. 16000) samt medlemskontingent (ca. kr. 

20000), dugnadsinntekter (ca. kr. 20000) og gaver (kr 20000) fra Modum sparebank. Drift og 

vedlikehold av anleggene er den store utgiftsposten, ca. kr. 153400. Denne posten er spesielt 

høy i 2012 på grunn av nyinnkjøp etter innbrudd i klubbhuset. Dugnadsinntektene er betydelig 

lavere enn budsjettert på grunn av bortfall av COOP OBS dugnad samt bortfall av 

Sigdalsrally. Det er fortsatt en utfordring å skaffe tilstrekkelige inntekter til hovedstyret 

utenom bingoavtalen, og det må jobbes enda mer aktivt for å skaffe flere inntekter utenfra, f. 

eks. i form av dugnadsarbeid.  

 

Fotballgruppa har et overskudd på ca. kr. 13400 og har nå en beholdning på kr. 347415,96. 

Ski/friidrettsgruppa har et overskudd på kr. 8776, og beholdningen er nå på kr. 71385,59. 

Samlet har BBKs idrettsrelaterte aktiviteter i 2012 et driftsoverskudd på ca. kr. 315000., noe 

som først og fremst skyldes den bingoavtalen vi har. Beholdningen er nå totalt kr. 

1026419,38. Bergheim har et overskudd på ca. kr. 8000, og beholdningen er på kr. 62164,24, 

dvs. egenkapitalen er noe forbedret.  

 

Samlet sett har 2012 vært økonomisk tilfredsstillende, men økonomien gir ikke grunn til å 

hvile på laurbærene. Det kreves fortsatt innsats og påpasselighet for å skaffe små og store 
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inntekter, og det er behov for flere dugnadsjobber for ytterligere å bedre den økonomiske 

situasjonen. Dette er spesielt viktig for Bergheim som har betydelige driftskostnader 

 

Konklusjon                                                                                                                                    

Sportslig sett har 2012 på mange måter vært et beskjedent år for BBK. Egen fotballaktivitet er 

i praksis blitt borte, men vi har hatt i størrelsesorden ti samarbeidslag med Bakke IF på jente- 

og guttesiden, fra 13 år og nedover. Samarbeidet med Bakke skal etter planen videreføres i 

2013. Det vil sannsynligvis heretter være lite sannsynlig  at BBK vil kunne stille egne lag i 

fotball, og vi vil være helt avhengig av samarbeid med naboklubbene. Vintersesongen gikk 

etter planen med gode snøforhold og bra deltagelse, og alle lokale arrangementer ble 

gjennomført. Også her samarbeider vi med Bakke om arrangementet av Eiker-karusellen. 

På anleggsfronten har 2012 vært et rolig år, men vi har hatt en dugnadshelg i lysløypa for å 

skifte lyspærer samt utbedre lampefestene. 

 

På vegne av styret vil jeg takke alle klubbens aktive, tillitsvalgte og andre medlemmer for 

utmerket innsats i året som har gått. 

 

For Hovedstyret 

Syvert Thorud (sign) 

    leder 
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ÅRSBERETNING FOR FOTBALLGRUPPA 2012. 

 

Fotballgruppa har i år bestått av: 

 Leder:  ikke besatt, Hovedstyret v/ Syvert Thorud har fungert 

 Kasserer: Anne Jahren 

 Sekretær: ikke besatt 

 Medlemmer: Ole Terje Letmolie 

   Gunnar Lie 
       

Fotballgruppa mangler fortsatt en leder og er dette året også uten sekretær, og Hovedstyret 

v/Syvert Thorud har ledet gruppa. Fotballgruppa har i år hatt 2 ordinære styremøter for å 

planlegge driften foruten telefonisk kontakt for å avtale enkelte hastesaker. I løpet av året har 

det vært mange møter og diskusjoner om samarbeidet rundt Modum Fotballklubb. Syvert 

Thorud har vært BBKs representant i disse møtene. Samarbeidet førte bl.a. til at Modum FK 

også hadde et jenter 14 år i 2012 med spillere fra Bakke/Bingen og 3 andre klubber. 

 

BBK hatt et omfattende samarbeid med Bakke IF på yngre lag også i 2012, dvs. alle lag fra 7 - 

13 år, både gutter og jenter har vært Bakke/Bingen lag, tils. 10 lag. Bakke har administrert alle 

lagene, mens økonomien blir delt mellom klubbene slik at BBK dekker 30 %. Mange 

fotballforeldre i Bingen har bidratt som trenere og oppmenn i dette samarbeidet. Noen få av 

hjemmekampene for samarbeidslagene er spilt på Moløkka, og det samme var tilfelle for 

Modum FK jenter 14 år og jenter 16 år. Foreldregruppene har hatt ansvar for kiosksalget 

under lagenes hjemmekamper på Moløkka, noe som har fungert helt utmerket. Enkelte 

samarbeidslag har også hatt en del treninger på Moløkka, det samme har jente-/damelagene til 

Modum FK. En rekke ungdommer i alderen 15 – 20 år har hatt regelmessige treninger på 

Moløkka gjennom hele sommeren.  

 

Fotballgruppa har i 2012 deltatt i lotteri sammen med de øvrige gruppene. Regnskapet viser et 

overskudd på ca. kr. 13400, og beholdningen er på  kr. 347415,96. 

 

For sesongen 2013 planlegges samarbeid med Bakke for. alle lag fra 7 – 14 år, både gutter og 

jenter, men detaljene er ikke klarlagt enda. 

 

Fotballgruppa vil herved takke for innsatsen i år og ønske vel møtt til en ny sesong. I tillegg 

en stor takk til alle i banekomiteen og salgskomiteen. 

 

 

For Bingen Ballklubb, Fotballgruppa 

 

Syvert Thorud (sign ) 

Fung. leder 
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ÅRSBERETNING FOR SKI/FRIIDRETTSGRUPPA 2012. 

 

Ski/friidrettsgruppa har i inneværende periode bestått av: 

Leder/oppmann: Syvert Thorud  

Sekretær:  Geir André Ødegård 

Kasserer:  Kjersti Nævra  

Medlemmer:  Arnfinn Jellum 

   Frank Schönichen 

   Bård Lie    

    

Gruppa har i perioden avholdt 1 gruppemøte samt endel telefonkontakt for å planlegge og 

diskutere gruppas virksomhet. Syvert Thorud og Geir André Ødegård var BBK’s 

kontaktpersoner i forbindelse med Eiker-karusellen 2012. Syvert Thorud deltok også på 

Modum kommunes møte vedr. løypepreparering samt Buskerud skikrets’ ting i Drammen. 

Bingen BK har ikke vært representert i langrennsporet denne vinteren, men noen yngre deltok 

i enkelte renn i Eiker-karusellen. 

 

I forbindelse med Eiker-karusellen bistår vi Bakke med arrangementet i Skotselv, og Bakke 

bistår oss med rennet i Bingen. I 2012 ble Eikerkarusellrennet i Bingen arrangert 10. januar 

med 123 deltagere. BBK deltok også som arrangør i forbindelse med Modum kommunes 

arrangement av ”Søndagens skitur”, men deltagelsen i Bingen var relativt beskjeden. 

Snøforholdene i sesongen 2011/2012 var gode, men sesongen ble kort fordi snøen tidlig ble 

borte. Karusellrennene ble gjennomført etter programmet med 2 ekstra renn, dvs. tils. 10 renn 

ble gjennomført. I forbindelse med karusellrennene ble det satt opp vaktliste av foreldre og 

medlemmer av skigruppa, en ordning som fungerte veldig bra, dvs. man engasjerte flere 

personer i arrangementene. 

 

Skigruppa har deltatt i det tradisjonelle lotteriet sammen med de andre gruppene.  

Ski/friidrettsgruppa har et overskudd på kr. 8776.- i 2012, og beholdningen er kr. 71385,59. 

 

Egne arrangementer og aktiviteter 

Vintersesongen var planlagt med de sedvanlige klubbrenn: lysløypekarusell, klubbmesterskap 

i langrenn og trimrenn. Lysløypekarusellen ble utvidet til 10 renn og det ble registrert totalt 

362 starter fordelt på 85 forskjellige deltagere hvorav 27 barn ble premiert for minst 5 gangers 

deltagelse. Høyeste deltagerantall på en karusellkveld var 51 stk. I langrennet deltok 12 stk. og 

i trimrennet 12 stk. Premieutdeling ble avholdt på Klubbhuset med vafler og saft etter at 

vintersesongen var over.  

 

 

For BBK Ski/friidrettsgruppa 

Syvert Thorud (sign) 

 leder 
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ÅRSBERETNING FOR BERGHEIMSTYRET 2012. 

 

Styret har i inneværende periode bestått av: 

 Leder:  Synnøve Brekke 

 Nestleder:   Thea Aaby Haare 

 Kasserer:  Torbjørg Ødegård 

 Sekretær:  Heidi Lie 

 Medlemmer: Anne Maren Lie 

    Guri Evju Røed 

    Kari S. Aaby Haare 

    Frank Schönichen 

 

Det har vært avholdt flere styremøter for å planlegge og gjennomføre driften av lokalet. 

Bergheim har vært utleid en rekke ganger, til juletrefest, bursdager og andre private lag, og 

året ble avsluttet med den tradisjonelle hestelagssamlingen nyttårsaften. I tillegg har det vært 

en del utleie av servise og stoler og bord. Vask, fyring og brøyting utføres på dugnad. 

 

Det er utført en del vedlikehold/utbedringer i løpet av året. Veslesalen , kirkekrakkene og 

vinduer er malt. Dessuten er to vinduer skiftet, og det er lagt opp flere strømuttak. Bergheim 

har fått adressen Bingsveien 811. 

 

Det ble søkt på  Modum sparebanks gaveutdeling og kommunale midler.  

 

Styret har arrangert februarfest, loppemarked og julemesse som var vellykket og ga gode 

inntekter. Økonomisk har året gitt et overskudd på ca. kr 8000, og beholdningen er nå kr. 

62164,24. 

 

 

For Bergheimstyret 

 

Synnøve Brekke (sign) 

    leder 
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INNKOMNE SAKER OG FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2012. 

 

Sak 1. Medlemskontingent 2013 

 

Forslagsstiller: Hovedstyret 

 

Medlemskontingenten foreslås uendret , dvs. kontingenten for 2013 blir som følger: 

 Familiekontingent (2 voksne + barn under 18 år)  kr. 200 

 Voksne over 18 år       kr. 100 

 Barn under 18 år og personer over 65 år    kr.   50 

 

Begrunnelse: 

Medlemskontingenten ble endret fra og med 2004, og Styret foreslår en uendret kontingent for 

2013. Det er viktig for BBK å ha flest mulig medlemmer, og kontingenten bør holdes på et 

beskjedent nivå. 

 

 

  

 


