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Solsikkevejfest

Traditionen tro stillede klubben lokaler til rådighed for den årlige vejfest på Solsikkevej lørdag den 9. 
september. Hvert år kåres årets højeste solsikke, og altid den samme weekend hvert år. Røde Kors 
indledte traditionen dengang de ejede klubhuset. Det samme gjorde Vestlolland Bridgeklub, og nu 
fortsætter Vestlolland BridgeCenter traditionen. Det kan ses som en lille tak for al den ulejlighed 
klubben giver med vore mange ”umulige parkeringer” i årets løb. Ingen fra klubben er involveret. 
Som beboere kunne vi godt komme, men det har ingen fra klubben ønsket. 

Bestyrelsesmøde

På bestyrelsesmødet fredag den 6. oktober drøftede man blandt andet:
• Kan undervisningsholdene mandag aften og tirsdag eftermiddag struktureres anderledes. 

Skal der spilles turnering, stresser uret de uøvede spillere osv. Det blev foreslået at inddrage 
kursisterne i eventuelle nye løsninger.

• Der blev fremsat ønske om 8 spillere til et hold mere til onsdag hold. Dette ønske er foreløbig 
skudt til hjørne.

• Klubben har i øjeblikket ca. 44.000 kr. til investeringer og der blev udfærdiget følgende 
prioriteringsliste med afsatte maximale beløb:
◦ varmeregulering max 10.000 kr. (vi ser lige hvordan det kører når det bliver koldere)
◦ kontor max 15.000 kr. ()
◦ lyddæmpning af loft max 12.000 kr.

• Kommunen har fjernet den ene hæk ud til Gyvelvej. Dermed bliver lysforholdene forbedret fra
klubbens parkeringsplads og ud til parkeringspladsen på Gyvelvej. Desuden har kommunen 
fjernet nogle væmmelige træstubbe i gangarealet og lagt grus på den korte sti fra klubbens 
parkeringsplads.

• Alle ved at det kan være et stort problem at finde en substitut. Derfor ville det være rart med 
en medlemsliste på nettet. Men dette kan ifølge Datatilsynet kun lade sig gøre hvis der er 
adgangskode på, så kun klubbens medlemmer har adgang. Det arbejdes der på.

Funbridge

Torben Jensen spiller bridge på Funbridge, og har nu oprettet en række turneringer kun for 
medlemmer af Vestlolland BridgeCenter. Hver søndag starter en turnering med 20 spil, som kan 
spilles over 6 dage, dvs. når man har tid og lyst. Man er ikke forpligtet til at spille med hver uge. Du 
får al den vejledning du har brug for af Torben. Læs mere her.

Skriv til KLUBNYT@VestlollandBridgeCenter.dk hvis du har 
oplysninger af interesse for andre medlemmer i klubben.

https://www.funbridge.com/da/
http://www.vestlollandbridgecenter.dk/wp-content/uploads/2017/10/funbridge2.pdf

