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BINGEN BALLKLUBBS ÅRSMØTE 2017.
STED: KLUBBHUSET
TID: MANDAG 19. FEBRUAR 2018 KL. 19.00.
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b) Ski/friidrettsgruppa.
c) Bergheimstyret.
6. Budsjett for hovedstyret og gruppene.
7. Innkomne saker og forslag.
a) Medlemskontingent for 2018
b) Bergheim
8. Valg.
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ÅRSBERETNING FOR HOVEDSTYRET 2017.

Administrasjon
Arbeidsutvalget har i inneværende periode bestått av:
Leder:
Syvert Thorud
Nestleder/utdanningskontakt: Trond Håvard Lie
Kasserer:
Hilde Iren Berg
Sekretær:
Lene Stensrud
Styremedlem:
Gunnar Lie
Varamedlem:
(ubesatt)
Fotballansvarlig:
ubesatt (Syvert Thorud har fungert)
Gruppestyrenes ledere har møtt på styremøtene og har sammen med arbeidsutvalget utgjort
hovedstyret. Revisorer har vært Tom Anders Ingebo og Vidar Lobben med Helge Thorud som
varamann. Valgkomiteen har bestått av: Bjørn Audun Lie, Erlend Brekken Yttri og Ingrid
Svendsen Bergan. Forslag til medlemmer i valgkomiteen er kommet fra styret v/ Syvert
Thorud og Trond Håvard Lie.
Medlemsoversikt
Medlemstallet pr 31.12.2017 er (2016 tall i parentes):
Jenter under 0-5 år
4 stk.
(3)
Gutter under 0-5 år
4 stk.
(6)
Jenter 6 - 12 år
13 stk.
(9)
Gutter 6 - 12 år
10 stk.
(10)
Jenter 13 - 19 år
10 stk
(12)
Gutter 13 - 19 år
12 stk
(10)
Damer 20 - 25 år
6 stk
(1)
Menn 20 - 25 år
5 stk
(5)
Damer 26 år og over
103 stk.
(104)
Menn 26 år og over
111 stk.
(115)
------------------------Samlet medlemstall
278 stk.
(275)
------------------------Medlemstallet er omtrent som i 2016, dvs. omtrent på samme nivå som alle år etter at det ble
slutt på jente-/damefotballen. 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 også 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. 300 for familier (omfatter foreldre og barn t.o.m. 18 år), kr. 100 for voksne, 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 i perioden 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, samt ved overføring av
midler fra hovedstyret til gruppene. Hovedstyret forsøker imidlertid etter beste evne å fordele
inntektsbringende tiltak mellom gruppene.
Den viktigste saken i 2017 har vært diskusjonen rundt lokalet Bergheim sin framtid. Det har i
flere år vært vanskelig å få til et fullstendig styre for Bergheim, og dette sammen med
problemer med vannlekkasje og nedsoting av lokalet har ført til minimal aktivitet de siste 2
årene. Dette har resultert i lite inntekter og betydelige underskudd, noe som har tæret sterkt på
egenkapitalen. Bergheimstyret har sammen med Hovedstyret henvendt seg til bygdas
befolkning med bønn om engasjere seg dersom man ønsker at Bergheim skal overleve. Det
har vært liten eller ingen respons på disse henvendelsene og som følge av manglende respons
legges det fram forslag om avvikling av lokalet.
Arbeidet med forlengelse av lysløypa har fortsatt i 2017. Søknad om kommunale midler samt
gave fra Sparebank 1 Modum nådde ikke opp i 2017, men nye søknader forberedes i 2018.
Andreas Thorud og Trond Håvard Lie har sammen med undertegnede jobbet med framdriften
i prosjektet, og O.K. Lie ble engasjert til planering av traseen, et arbeid som ble avsluttet like
før jul. I forbindelse med oppfylling i myra fikk vi tilgang på fyllmasser i skogene til Kåre
Mathiesen og Gro Fosnæs, noe som medførte svært kort transport.
I forbindelse med planeringen ble det nødvendig å hogge noe mer tømmer, og Trygve Rustand
ble engasjert til å kappe og kjøre ut dette. I tillegg har Andreas Thorud vinsjet tømmeret fram
til traseen.
Styret vedtok å selge Enjoy-kort i 2016 i stedet for å ha det tradisjonelle BBK-lotteriet. Dette
ble ingen økonomisk suksess fordi vi ikke var flinke nok til å selge kortene, og styret vedtok
derfor å droppe videre salg av Enjoy-kort høsten 2017. Det ble heller ikke gjennomført noe
lotteri i 2017.
BBK’s hjemmeside
Geir André Ødegård har siden 2011vært ansvarlig for BBK’s hjemmeside (www.bingenbk.no), men her kreves det innsats av flere for å få en aktiv og levende hjemmeside.
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 Andreas Thorud har også deltatt på
løypeprepareringsmøte i Modum kommune. Syvert Thorud har representert BBK på møter i
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forbindelse med Modum-fotballen samt møter vedr. Skotselv info. Frank Schönichen
representerte BBK i møte vedr. Eikerkarusellen høsten 2017.
BBK deltok høsten 2017 i TV-innsamlingsaksjonen på Modum. Berit Tobiassen, Jon Ola
Tobiassen, Unni Tobiassen Lie, Håkon Lie, Kjell Thorud og Syvert Thorud var sjåfører og
bøssebærere. BBK dekket strekningen Hassel – Refsal samt hele Modum-Bingen fra Refsal.
Arrangementer/aktiviteter
17. mai tilstelningen på Moløkka i samarbeid med Bingen Bygdekvinnelag og Bingen
Kvinneforening har blitt en tradisjon som verdsettes både av bygdefolk og utflyttede
bingsinger, men oppslutningen var noe mindre i 2017. Det er imidlertid en stadig større
utfordring å skaffe folk til å hjelpe til med arrangementet.
BBK Skigruppa deltar fortsatt i det felles arrangementet av Eiker-karusellen i samarbeid med
Bakke IF. Syvert Thorud var BBKs kontaktperson i sesongen 2017. Trimopplegget «Bli bedre
kjent i bygda di» ble videreført i 2017, med postkasser på 8 steder i bygda og totalt 470
registreringer.
Anlegg
Heller ikke i 2017 ble det ikke arrangert fotballkamper på Moløkka til tross for at dame/jentelagene til Modum FK har hatt tilbud om å bruke anlegget gratis. For øvrig har det vært
noe økende utleie av klubbhuset til diverse tilstelninger (konfirmasjoner, barnedåper,
bursdager og annet, tils. 18 ganger) samt at BVH har benyttet klubbhuset til sine møter. I 2017
ble dusjavdelingen på klubbhuset isolert og kledd utvendig med panel og beiset. Kjell og
Andreas Thorud utførte dette arbeidet på dugnad. Arbeidet med den nye lysløypa er videreført
i 2017, og traseen er nå ferdig planert. Firma O.K.Lie har utført arbeidet på en utmerket måte.
Planeringen medførte at det måtte hugges en del flere trær. Andreas og Syvert Thorud har
hogd og kvistet tømmeret, og Andreas har vinsjet trærne fram til traseen. Trygve Rustand ble
engasjert til å kappe og kjøre fram tømmeret.
Økonomi
Hovedstyrets driftsregnskap viser i 2017 et overskudd på ca. kr. 355.434,82, og beholdningen
er nå totalt på kr. 3.349.437,96. Lysløypeprosjektet har en beholdning på 1673,50 etter et
underskudd på 22.817,50. Bingoavtalen har gitt oss betydelige inntekter også i 2017 (ca. kr.
356700). Andre viktige inntekter som kan nevnes er tilskudd fra idrettsorganisasjoner
(grasrotandel, LAM-midler, momsrefusjon, tils. ca. kr. 48.540), og kommunalt tilskudd (ca kr.
15.886) samt medlemskontingent (ca. kr. 26.000) og gave (kr 20.000) fra Modum sparebank.
Renteinntektene ble ca. kr. 15.200. Drift og vedlikehold av anleggene er den store
utgiftsposten, ca. kr. 144.000.
Det er fortsatt en utfordring å skaffe tilstrekkelige inntekter til hovedstyret utenom
bingoavtalen, og det er derfor viktig å holde på dugnadsmuligheter som Sigdalsrallyet.
Salgskomiteen som nå er inkludert i Klubbhus-/banegruppa har et underskudd på kr. 600.- i
2017 grunnet dårlig skisesong, og beholdningen er kr. 117479,46.
Ski/friidrettsgruppa har et underskudd på kr. 11904.- i 2017, og beholdningen er nå på kr.
93020,39. Underskuddet skyldes innkjøp av tursekker med logo som premier.
Samlet har BBKs idrettsrelaterte aktiviteter i 2017 et driftsoverskudd på kr. 320.213,32, noe
som først og fremst skyldes den gunstige bingoavtalen vi har. Beholdningen er nå totalt kr.
3.561.611.34
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Bergheim har underskudd på ca. kr. 25077,92 i 2017, og beholdningen er på kr. 15254,94,
dvs. egenkapitalen er betydelig redusert. Dette skyldes først og fremst at lokalet har vært ute
av drift mesteparten av året på grunn av vannlekkasje slik at inntektene har uteblitt. Man sliter
dessuten tungt med å besette verv i Bergheim-styret og i 2017 har det vært et svært redusert
gruppestyre på 3 medlemmer.
Samlet sett har 2017 vært økonomisk meget tilfredsstillende på grunn av den gunstige
bingoavtalen, men det store overskuddet viser også at aktivitetsnivået har vært beskjedent.
Her har vi en stor utfordring. Så lenge vi har en slik innbringende bingoavtale, har vi en trygg
økonomi og oppsparte midler er tenkt benyttet til forlengelsen av lysløypa. Bingoavtalen
fortsetter i 2018, men hvor lenge en slik avtale vil vare, har vi ingen garanti for, og det er
derfor viktig å holde i hevd de tradisjonelle inntektskildene.
Det kreves derfor fortsatt innsats og påpasselighet for å skaffe små og store inntekter, og det er
behov for flere dugnadsjobber for ytterligere å bedre den økonomiske situasjonen.
Konklusjon
Sportslig sett har 2017 vært et beskjedent år for BBK og vi har en stor utfordring for å øke
aktivitetsnivået. Egen fotballaktivitet er blitt borte, og det vil heretter være lite sannsynlig at
BBK vil kunne stille egne lag i fotball, noe som i praksis vil bety at fotballaktiviteten i BBK
er en saga blott. Vintersesongen var vanskelig med dårlige og varierende snøforhold og kort
sesong, og flere lokale arrangementer ble avlyst på grunn av lite snø. Trimopplegget «Bli kjent
i bygda» med 8 postkasser rundt om i bygda ble en suksess med 470 registreringer totalt.
På anleggsfronten har vi i 2017 videreført arbeidet med den nye lysløypa. Traseen er nå
ferdig planert, og den har blitt veldig bra. Dusjavdelingen på klubbhuset har i 2017 blitt
isolert, kledd med panel og beiset.
Økonomisk har 2017 også vært et meget bra år, og BBK har totalt styrket egenkapitalen med
ca. kr. 320.000. Den oppsparte egenkapitalen legger til rette for at utvidelsen av lysløypa kan
realiseres raskt, uten å vente på kommunale midler og spillemidler.
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 KLUBBHUS/BANEGRUPPA 2017.
Klubbhus/banegruppa har i år bestått av:
Leder:
Andreas Thorud
Kasserer:
Borghild Lobben
Medlemmer: Else Marie Thorud
Olav Bergland
Andreas Thorud har stått for brøyting av treningsbanen i vinterhalvåret, og Andreas Thorud
har også sørget for snørydding og brøyting på parkeringsplassen foran klubbhuset.
Modum kommune har som tidligere år sørget 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, men det ble nødvendig med
vanning i den tørreste perioden, noe Andreas Thorud har stått for.
Syvert Thorud har, sammen med enkelte andre, stått for vask av klubbhuset på dugnadsbasis.
Bingen Ballklubbs anlegg har i 2017 stort sett blitt benyttet til egne aktiviteter og møter både
vinter og sommer samt til den sedvanlige felles 17. mai tilstelningen. Klubbhuset har vært leid
ut til bursdager, konfirmasjoner og andre tilstelninger i alt 18 ganger, og BVH har også hatt
sine møter på klubbhuset. Stoler og bord (de gamle) fra klubbhuset har ved enkelte
anledninger blitt lånt ut til konfirmasjoner og private selskaper.
Dusjavdelingen på klubbhuset har i løpet av sommeren blitt lektet ut, isolert og kledd med
panel. Kjell og Andreas Thorud har utført arbeidet på dugnad og har også sammen med Syvert
Thorud beiset avdelingen utvendig..
Gruppa organiserer og forestår innkjøp og kiosksalg i forbindelse med arrangementer på
Moløkka. En dugnads-/vaktliste rekruttert fra foreldregruppen har stått for salget på renn i
skikarusellen, mens komiteen med bistand fra enkelte andre har tatt seg av andre
arrangementer. På grunn av en elendig vintersesong viser komiteens regnskap i 2017 svært
liten omsetning med et driftsunderskudd på ca. kr. 600.-, og beholdningen pr. 31.12.2017 er
kr. 117.479,49.

For BBK Klubbhus/banegruppa
Andreas Thorud (sign )
leder
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ÅRSBERETNING FOR SKI/FRIIDRETTSGRUPPA 2017.
Ski/friidrettsgruppa har i inneværende periode bestått av:
Leder/oppmann:
Syvert Thorud
Sekretær:
Janne Klægstad
Kasserer:
Anne Jahren
Medlemmer:
Arnfinn Jellum
Frank Schönichen
Erlend Brekken Yttri
Gruppa har i perioden avholdt 2 gruppemøte samt endel telefonkontakt for å planlegge og
diskutere gruppas virksomhet. Syvert Thorud var BBK’s kontaktperson i forbindelse med
Eiker-karusellen i 2017. Frank Schönichen deltok på møte om Eikerkarusellen høsten 2017.
Andreas Thorud deltok på Modum kommunes møte vedr. løypepreparering. Bingen BK har
heller ikke vært representert i langrennsporet denne vinteren.
Snøforholdene i sesongen 2016/2017 var svært variable og til dels elendige. Snøen kom ikke
før langt uti januar og forsvant i mars slik at sesongen ble kort. Lysløypekarusellen
gjennomførte bare 6 renn, men enkelte ganger var det dårlige/vanskelige snøforhold. I
forbindelse med karusellrennene blir det satt opp vaktliste av foreldre og medlemmer av
skigruppa, en ordning som fungerer veldig bra, dvs. man engasjerer flere personer i
arrangementene og fordeler belastningen. I forbindelse med Eiker-karusellen bistår vi Bakke
med arrangementet i Skotselv, og Bakke bistår oss med rennet i Bingen. I 2017 ble både
Bakke og Bingens Eikerkarusellrenn flyttet til MIF-hytta på grunn av vanskelige snøforhold.
Ski/friidrettsgruppa har et underskudd på kr. 11904.- i 2017, og beholdningen er nå kr.
93020,39. Årsaken til underskuddet var innkjøp av tursekker med klubblogo som premier i
forbindelse med «Bli kjent i bygda di», noe som ikke var budsjettert.
Egne arrangementer og aktiviteter
Vintersesongen var planlagt med de sedvanlige klubbrenn: lysløypekarusell, klubbmesterskap
i langrenn samt trimrenn. Men på grunn av elendige snøforhold ble kun 6 karusellrenn
gjennomført, og det ble registrert totalt 44 starter fordelt på 20 forskjellige deltagere hvorav 5
barn ble premiert for minst 3 gangers deltagelse. Høyeste deltagerantall på en karusellkveld
var 11 stk. Klubbmesterskap og trimrenn ble avlyst. Skisesongen ble avsluttet med
premieutdeling på Klubbhuset med gratis vafler og saft.
I 2017 ble trimarrangementet «Bli bedre kjent i bygda di» videreført med postkasser på 8
steder i Bingen. Til sammen 470 registreringer ble notert, og 15 personer, hvorav 4 barn, var
registrert på alle 8 postene. Hafella var også i 2017 mest besøkt. Tursekker med klubbmerke
ble anskaffet til premier.

For BBK Ski/friidrettsgruppa
Syvert Thorud (sign)
leder
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ÅRSBERETNING FOR BERGHEIMSTYRET 2017.
Styret har i inneværende periode bestått av:
Leder:
(ubesatt)
Kasserer:
Lindis Ingebo
Sekretær:
Anne Maren Lie
Medlemmer:
Heidi Hovde Mayrhofer
Det har vært svært vanskelig å besette vervene i Bergheim-styret de senere årene, og i 2017
har styret kun bestått av 3 personer. Det har vært avholdt noen møter med styret, leder og
nestleder i BBK samt noen interesserte personer uten at det har vært mulig å rekruttere
medlemmer til styret.
Bergheimstyret har 2 ganger sendt ut skriv til alle i bygda om Bergheims situasjon og med
anmodning om å engasjere seg dersom Bergheim skal overleve, men responsen har uteblitt.
Vannlekkasjen i etasjeskille i veslesalen i forbindelse med vann til toalettene er reparert.
Sigurd Flaget har åpnet taket for å lokalisere lekkasjen, og Gunnar Lie har reparert
røropplegget. På grunn av vannlekkasjen har det ikke vært mulig å bruke lokalet, og det har
derfor kun vært utleid 1 gang høsten 2017. Det har heller ikke blitt arrangert
inntektsbringende tiltak, noe som har ført til et betydelig underskudd i 2017.
Økonomisk har 2017 gitt et underskudd på ca. kr. 25077,92, og beholdningen er nå kr.
15254,94.

For Bergheimstyret
Anne Maren Lie (sign)
sekretær
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INNKOMNE SAKER OG FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2017.

Sak 1. Medlemskontingent 2018
Forslagsstiller: Hovedstyret
Medlemskontingenten foreslås uendret, dvs. kontingenten for 2018 blir som følger:
Familiekontingent (2 voksne + barn t.o.m. 18 år)
kr. 300.Voksne over 18 år
kr. 100.Barn (t.o.m. 18 år)
kr. 100.Personer over 65 år
kr. 100.Begrunnelse:
Medlemskontingenten ble justert i 2017 slik at den er i samsvar med NIFs retningslinjer.
Styret ser derfor at det ikke er grunnlag for endringer og foreslår uendret kontingent

Sak 2. Bergheim
Forslagsstiller: Hovedstyret
Styret foreslår at lokalet Bergheim nedlegges og at eiendommen selges.
BBKs hovedstyre overtar sammen med det sittende Bergheim-styret ansvaret for lokalets
økonomi og det videre arbeidet med avvikling og eventuelt salg. Hovedstyret i BBK vil inntil
videre måtte dekke de utgifter som påløper. Verdier som inventar, service, bestikk etc. tas vare
på og overføres til bruk på klubbhuset eller til eventuell utleie.

Begrunnelse:
Det har de senere år vært svært vanskelig å få til et fullstendig styre for Bergheim. Dette,
sammen med langvarig driftsstans (nedsoting, vannlekkasje), har gjort det vanskelig å skaffe
inntekter til drift, og de to siste årene har til sammen gitt et underskudd på ca. kr. 51000.- og
kassa er snart tom. Gjentatte henvendelser til bygdas befolkning om å engasjere seg for å
redde lokalet har ikke ført fram. Det må også de nærmeste år forventes at det vil kunne påløpe
betydelige utgifter til utbedringer (nytt fyringsanlegg, tilrettelegging for handicappede etc.),
noe som vil kunne beløpe seg til store kostnader. Disse framtidsutsikten, sammen med årlige
driftsutgifter på 40-50000, gjør at det ikke lenger tilrådelig å fortsette driften av Bergheim, og
lokalet foreslås derfor nedlagt og solgt.

