
Bestyrelsens beretning for sæsonen 2017-2018 

Det første år i Vestlolland Bridgecenters (VBC) liv er vel overstået. Vi har været 

igennem en fusion, hvor der af og til har været lejlighed til at diskutere nogle 

kulturelle forskelligheder. Men bestyrelsen blev hurtigt enig om kursen og her sidst 

på sæsonen virker det meget tilfredsstillende.  

Klubben har 155 medlemmer, hvoraf 117 er primære og 38 er klubmedlemmer. I 

bridgesæsonen blev der hen over ugen spillet 2 gange om mandagen, den ene gang 

på undervisningsholdet, 1 gang om tirsdagen, 3 gange om onsdagen, hver anden 

torsdag og Hold første onsdag i hver måned. Altså i gennemsnit på 6-7 gange om 

ugen. Det er imponerende. Huset benyttes også til Sommerbridge, Grillbridge, 

Søndagsbridge, Åbent Hus og vor årlige turnering med Maribo. Huset har været lånt 

ud til 4-5 arrangementer. "madpakkebridge" fredage blev ikke til noget; dels var der 

nok ellers at tage sig til, dels var der heller ikke et medlemspres for at gennemføre 

det. Tendensen med at ældre vil spille om eftermiddagen er klar. 

Der går over 250 bridgespillere igennem vore lokaler hver uge. Og hvert hold spiller i 

gennemsnit 20-25 gange hen over sæsonen – det bliver hurtigt til ca. 6.000 

mennesker årligt. Mange deltagere i klubbens arrangementer varmer, også i 

bogstavelig forstand; det kunne være hensigtsmæssigt, om vi kunne sprede 

deltagerne, så de mindre hold fik flere deltagere, der muliggjorde opdeling i flere 

rækker. Vi opfordrer hertil. 

Vi moderniserede og ombyggede spillelokalet, så der blev plads til 15 borde, en 

nødvendighed for at kunne rumme onsdag eftermiddags store hold på 60 spillere. 

Endvidere har vi indkøbt nyt inventar og bygget et nyt kontor på det tidligere lager, 

samt ikke mindst er der kommet ordentlig belysning i spillelokalet.    

Samlet set er der brugt lidt under 150.000 kr. på ombygning, nye lofter, belysning og 

inventar mm. 

Dette var kun muligt med hjælp fra Velux Fonden, der rundhåndet støttede klubben 

med 50.000 kr. til selve ombygningen. Endvidere ydede Lolland-Falsters og 

Langelands Købstæders Brandsocietets Fond 10.000 kr. til hjælp til nye spilleborde.  

Netto-omkostningen for ombygningen endte i nærheden af 90.000 kr., altså inden 

for rammerne af de 100.000 kr. sidste års generalforsamling gav bestyrelsen 

tilladelse til at bruge af klubbens midler. 

Det er ingen hemmelighed, at hvis vi kun havde kontingentet, til at finansiere vore 

aktiviteter, så det ikke godt ud. Vore indtægter fra kaffe/kage-salg og ved vore 

forskellige arrangementer, så som SOS og grill-bridge med mere, bidrager helt 

afgørende. Så derfor skal der lyde en stor tak til de medlemmer, der året igennem 

sørger for forplejningen af os andre på spilledagene. 



Vor likvide beholdning må ikke komme under 50.000 kr. fordi vi som husejere hele 

tiden skal kunne imødekomme uventede reparationer og udskiftning af hårde 

hvidevarer med meget mere. Men det kender I jo fra jer selv. 

Bestyrelsen bestod det første år af 14 medlemmer – de to fusionsklubbers 

sammenbragte bestyrelser - og antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver i den nye 

sæson helt planmæssigt til 9 medlemmer. Det kan lyde som en stor bestyrelse, men 

alle bestyrelsesmedlemmerne gør en meget stor indsats i det daglige og lidt i det 

skjulte også. Jeg vil gerne sige tak til Verner Gulløv, Birgit Ravnholt, Per Tobiasen, 

Laurs Kristensen og Bodil Clausen for deres store indsats gennem årene, da de 

træder ud nu. 

Der er heldigvis også andre frivillige i klubben, der hjælper til, men vi er absolut IKKE 

for mange og vi kunne godt være flere. Jeg vil ikke fremhæve nogen frem for andre, 

men blot sige MANGE tak på vegne af alle medlemmerne, en speciel tak skal lyde fra 

de medlemmer, der absolut intet laver - andet end at komme og spille bridge. Alle I 

frivillige gør det godt og uden jer, havde vi andre slet ingen klub. 

I den nærmeste fremtid kommer der sommerbridge 14. og 28. august. Klubben 

deltager i ”Bridgens Dag” den 26. august, hvor vi forsøger at hverve nye 

medlemmer. De nye medlemmer vil blive undervist i LYN-bridge i løbet af 

september. Kender du nogen der kunne tænke sig at snuse til bridgespillet, en nabo, 

ven, sambo eller andre - så invitér dem til at komme og besøge os på Solsikkevej den 

26.august, hvor vi holder åbent hus om eftermiddagen. Der skal lyde en stor ros til 

de medlemmer, der hidtil har forestået vor kursusvirksomhed (Chr. Bredal, Andreas 

Jørgensen, John Abildgaard, Mogens Ekstrøm). 

Det er en stor opgave at få nye spillere. Det ville derfor være rigtigt dejligt, hvis vi 

var nogle flere, der sammen kunne hjælpe nye medlemmer i gang. Forhåbentligt 

tiltrækkes en del af Bridgens Dag og af lynbridgen; og det kræver hjælp af flere af os 

erfarne, som i fællesskab og på skift kunne man tænke sig at være kursushjælpere – 

det er ikke svært, husk I ved det hele – de nye aner ikke noget. Der bliver brug for 

vejledere ved bordene, som kan sætte de nye ind i bridgens mysterier. 

Succesen med pludselig og kort varsel at indkalde til grillbridge en dag til sommer, 

hvor vejret er godt vil blive gentaget. 

Hvem ved måske kommer der også en hovedrengøringsdag og dage med andet 

arbejde så som hækklipning og maling. 

 

 


