
 

 

Årsberetning 2015 

Bergen Mini Club  
 
Aktiviteten i BMC har vært god i 2015, Vestlandstreffet var Miniårets store begivenhet. 

 

BMC deltok på Vårmønstringen på Lagunen på Kristi Himmelfartsdag.  Et godt oppmøte og som vanlig stor 

publikumsinteresse for Miniene. Vi har nå blitt plassert i første etasje i garasjeanlegget i en rekke år, og selv om 

vi ikke blir utsatt for regnbyger, som det ofte er denne dagen, ville det vært fint å få tilbake den gamle plassen 

vår ved inngang syd.  

 

IMM i Litauen i pinsen, i henhold til tradisjon, ble besøkt flere av BMCs fremstående medlemmer, brødrene 

Dale og Tor Gunnar. En kald opplevelse halvveis til Sibir, men med gjensyn av Minivenner fra hele Europa, og 

mulighet til å kjøpe seg en Minilimousin var treffet vellykket. 

 

Vestlandstreffet ble arrangert 11-14. juni på Dalsøren Camping i Luster, med 15 Minier tilstede. Denne gangen 

ble treffet holdt fra torsdagen, og det gav mulighet for litt aktivitet fredag også, med tur opp til Jostedalsbreen. 

Grilling fredagskvelden og ekskursjon til Urnes stavkirke lørdag, og retur med en miniferje over fjorden til 

Solvorn. Påfølgende Show’n shine og felles grilling på kvelden, med quiz og lotteri. Tradisjonelt og suksessfylt 

opplegg. 

 

7. til 9. august på ble Nordisk Mini Treff avholdt Thise Ladegaard i Nord – Jylland. Et veldig godt organisert og 

hyggelig treff, som vanlig for treffene i Danmark. Fra BMC stilte formannen og sønn opp.   

 

Siste helgen i august arrangert NMCC sitt landstreff, dessverre med noe dårligere deltagelse fra BMC enn 

normalt. Medlemmene fra Folkestad og Sandane stilte i alle fall opp. 

 

Sesongavslutning i Arnafjord 18-20. september, passe vær, men stor stemning. 6 +1 deltagere, og 5 Minier. 

Besøk på motormuseum i Vik og kafebesøk med Gamalost smaking, og en liten fest på kvelden. 

 

I løpet av høsten ble det avholdt et medlemsmøte med vafler. Juleavslutningen gikk av stabelen 16. desember, 

med ny quizmaster og ny vinner, et lite rollebytte kan man si, men med de samme fine premiene i det minste. 

Godt oppmøte og stort engasjement. 

 

I 2015 var det 25 betalende medlemmer, som er en oppgang fra 17 i 2013, og det er gledelig utvikling. Derfor; 

når det dukker nye folk i miljøet gjelder det å rekruttere dem. 

 

www.bergenminiclub.no holdes så vidt oppdatert, mens det er Facebook siden vår som er vår viktigeste kanal ut 

i verden og brukes til å annonsere arrangementer og spre annen info.  

 

Økonomi  

Klubbens økonomi er i ordnede forhold og regnskapet er godkjent av revisor, årets overskudd er på 5257,- 

kroner, men det etter nedskrivninger på 2698,-, så det reelle overskuddet er 7995,- og gjør at kontobeholdningen 

pr 31.12.15 er 17 272,- kroner. Dette gir grunnlag for videre drift av klubben og gir mulighet til investeringer i 

2016. Hevingen av kontingenten til 400,- kroner har vært positiv for klubbens økonomi. 

 

 

 

Styret i BMC 

http://www.bergenminiclub.no/

