
 

 

Årsberetning 2012 

Bergen Mini Club  
 

Aktiviteten i BMC har vært moderat i 2012, Vestlandstreffet stod ikke på kalenderen i år, men mange 

av medlemmene har deltatt på de tradisjonelle arrangementene som Vårmønstring og NMCC sitt 

Sommertreff. 

 

9. mai ble det arrangert en liten kveldstur inn til Bjørkheim kafé, kort men sosialt. Vi kjørte den 

svingete gamleveien inn til Trengereid og vel framme; is, kaffe og skravling. 

 

BMC deltok på Vårmønstringen på Lagunen, i år ikke på Kristi Himmelfartsdag som var 17. mai, men 

påfølgende søndag 20. mai. Vi hadde som vanlig et bra oppmøte, med høy kvalitet på Miniene våre, 

og selvfølgelig med stor publikumsinteresse. Vi har visst fått fast plass ved inngang syd, og det passer 

oss utmerket med litt ly for maiværet og plassen gir oss mange besøkende.  

 

6-8. juli arrangerte NMCC sitt årlige Sommertreff, og i år hadde de lagt treffet på Vestlandet med 

treffplass på Sandane. Været var sommerlig og vekslende. Oppmøtet var bra fra vestlendinger, men fra 

andre strøk var det bare den harde kjerne som stilte. BMC stilte som vanlig opp, mannsterke og med 

flere aspiranter. Treffet var sosialt og med flere innlagte konkurranser, var det også fin aktivitet i løpet 

av dagtid. 

 

I løpet av sesongen ble andre treff også besøkt av BMC medlemmer; IMM i Ungarn og Svensketreffet 

i Borås ble besøkt av Tor Gunnar, mens Vikingtræf i Danmark ble besøkt av Terje. 

 

I løpet av høsten ble det avholdt et medlemsmøte med vafler og greier, som forsåvidt alltid er 

populært, hadde det enda bare vært flere til å spise dem. Juleavslutningen gikk av stabelen 19. 

desember denne gangen uten den vanlige quizen, takket være at formannen måtte være på jobb. 

 

 

I 2012 var det 24 betalende medlemmer, som er en oppgang(!) fra 22 i 2011. Forhåpentligvis vil 

medlemstallet stabilisere seg rundt dette tallet. 

 

www.bergenminiclub.no oppdateres ved behov, og selv om det ønskelig med mer aktivitet på siden, 

drar den fortsatt litt oppmerksomhet og billedarkivet er alltid moro å besøke. 

 

Økonomi  

Klubbens økonomi er i ordnede forhold og regnskapet er godkjent av revisor, årets overskudd er på 

486 kroner. Resultatet er tilfredsstillende, men det er viktig for klubben å legge opp penger til 

Vestlandstreffet i juni 2013, og for 2013 vil kontingenten bli hevet til 400 kroner, i tråd med 

årsmøtevedtak. Hvilken effekt dette vil ha på medlemsutviklingen er usikkert, men skal klubben 

fortsatt ha en forsvarlig drift måtte kontingent, som har stått stille i 10 år, heves. 

 

 

 

Styret i BMC 

http://www.bergenminiclub.no/

