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Fyra välbesökta och intressanta träffar under våren
Under våren har vi haft fyra intressanta träffar, förre pingisvärldsmästaren Jörgen Persson i januari,
mästerfotografen Rickard Nilsson i mars, tv-personligheten Staffan Lindeborg i april och i maj besökte vi
Bara golfbana där VD Jonas Edberg informerade om verksamheten.
Vi har mellan träffarna haft fyra planeringsmöten under våren. Vid dessa har vi gått igenom ekonomi och
berett plats för nya medlemmar till de lediga platser som finns. Det stora arbetet är annars att snickra ihop
intressanta träffar och detta arbete har två utgångspunkter, dels planering av närmast förestående träff,
dels en långsiktigare planering för kommande träffar.

Trevligt besök på golfanläggningen PGA Sweden National i Bara
Tisdagen den 21 maj var det drygt 20 personer som gav sig iväg på en
liten utflykt till Bara och PGA Sweden National golfbana.
Efter en mycket god lunch slog vi oss ned i uteserveringen där VD Jonas
Edberg berättade om den påkostade anläggningen med två 18-hålsbanor
och ett klubbhus som inrymmer möjligheter till konferens och
övernattning.
Det finns stora planer för anläggningen, hotell med 170 rum och stor SPAavdelning kommer att stå klart 2022. En galoppbana ska anläggas i
närheten, när Jägersro galopp flyttar ut. Försäljning av ca 150 tomter för
villabebyggelse ska också ge intäkter. För tillfället går anläggningen inte
ihop men med alla utbyggnader klara så räknar investerarna med att det
ska gå med vinst.
Michael Eng förärade Jonas en flaska vin med det passande namnet Birdie.

NÄSTA TRÄFF
Boka in lunchen tisdag 10 september
Tisdagen den 10 september får vi celebert besök av Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson. Träffen
blir som vanligt i Arenan.
Vi inleder som vanligt med mingel 11:30 och lunch kl. 12:00. Inbjudan kommer i augusti.
Lars Holmström kommer att hålla i intervjun och det kan man förstå. Så här uttryckte han sig senast: ”Ska
bli intressant att intervjua Daniel i september. Då är väl guldet säkrat…”

Träffar hösten 2019
Tyvärr kan vi inte presentera ett fullständigt program för hösten. Vi har flera tänkbara och intressanta
kandidater, men har inte kunnat fastställa några tider, vilket vi hoppas kunna göra innan träffen med
Daniel Andersson.
Om du som medlem har någon intressant person som du tycker vi ska bjuda så är du välkommen med.

Sociala medier
Idrottsgillet i Lund finns på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och har du tillgång till Facebook går
det bra att följa Idrottsgillet i Lund där också.

Vi önskar alla en skön sommar!
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