
NYHEDSBREV - 6. september 2019 
  

Velbesøgte aktionærmøder i København og Århus 

  

 

I sidste uge afholdt vi to velbesøgte aktionærmøder med ca. 40 deltagere på Studenterkilden i Klampenborg og 
ligeledes med ca. 40 deltagere på Gastro & Vino i Aarhus. Det var dejligt at sætte ansigt på hinanden, gense 
hinanden og udveksle erfaringer fra bl.a. Åbent Slots besøg.   

Der blev bl.a. orienteret om: 

Købet og overtagelsen af Villa Stabbia og muligheden for af fremskynde købet til tidligere end d. 1. april 
2020. For at sikre en overtagelse snarest muligt har Børge, Kim og Lars lavet en ny aftale med stedets ejere Mario 
og Tine. Denne aftale fremskynder overtagelse, som nu kan realiseres ved salg af 150 aktier mod de oprindelige 
180 aktier. Købsbeløbet og antal aktier som skal sælges er uændret, men ejerne har givet tilsagn om at vente med 
den sidste del af betalingen. 

Arkitekt Steffen Søby og bygningsingeniør Niels Hammerich fortalte om deres arbejde på Villa Stabbia . De 
har nu besøgt vores “slot" tre gange og bliver mere og mere begejstrede hver gang. De er imponerede over 
bygningernes  gennemgående høje standard. De er godt hjulpet af at den nuværende ejer, Marios far, som selv har 
arbejdet som civilingeniør. Steffen og Niels har også en konstruktiv dialog med vores italienske entreprenør 
Claudio.  Niels og Steffen udarbejder en masterplan for ombygninger og tilpasninger. Vi satser på at planen er klar 
ultimo september måned. 
  



  

Den fortsatte aktietegning og markedsføring 

  

 
  

Vi fortsætter med annoncering i dagblade, Facebook, Instagram m.m. Ligeledes afholdes der løbende 
Infomøder og Åbent Slot arrangementer. 

Udover det opfordrer vi til at I som aktionærer: 

1. Bliver ambassadører for projektet og bruger de forskellige værktøjer: PowerPoint, FAQ 
m.m.  Du finder værktøjerne i højre margen under "aktionærlogin". Klik på billederne for at 
åbne filerne - så bliver du klædt på til at fortælle om vores fælles projekt.    
  

2. Bruger jeres netværk: Fortæl om Mit italienske Slot i jeres netværk - til kolleger, venner, 
naboer… 
  

3. Tager initiativ til lokale møder/infoaftener: Børge, Kim eller Lars deltager gerne i infomøder - 
også i jeres omgangskreds. Hvis I kan samle nogle venner, et mødested og en dato (gerne et par 
at vælge imellem!) kommer vi!  



  
  

Vær med på messer 

Vi vil meget gerne invitere dig/jer med på en af de messer vi deltager i her i september og oktober: 

•  
o  

▪ Fredericia d. 14. – 15. september 
▪ Øksnehallen i København: d. 18. – 20. oktober 

Det vil være fint, hvis du kan hjælpe på standen, blot et par timer. Vi er der selv, men aktionærer som med hjertet 
fortæller om Villa Stabbia og projektet gør en stor forskel. Vi sender dig fribilletter og tag gerne vennerne med.  

Send mail til info@mititalienskeslot.dk. Oplys gerne hvilken messe, hvilken dag og hvilket tidspunkt, der passer dig 
bedst. 
  

VÆR MED PÅ  FERIEHUSMESSEN I FREDERICIA: 

Lørdag den 14. september 2019 kl. 10.00-17.00 og 
Søndag den 15. september 2019 kl. 10.00-17.00 

Se  www.feriehusmessen.dk 
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http://li6r.mj.is/lnk/AM4AAEuvGbQAAchRZ7IAAHHV-SEAAXDaQ3MAAAAAAA3tEwBdcmI60nCa1hgcRQS_h_eb0X2-hQACPw0/1/Gu5bZC1Vn7Aqznxm_pUnoQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmVyaWVodXNtZXNzZW4uZGsv
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http://li6r.mj.is/lnk/AM4AAEuvGbQAAchRZ7IAAHHV-SEAAXDaQ3MAAAAAAA3tEwBdcmI60nCa1hgcRQS_h_eb0X2-hQACPw0/3/znVA9cIZpZiKicnL6BJBaw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmVyaWVodXNtZXNzZW4uZGs


  

VÆR MED PÅ  KVALITETSREJSER MESSE I KØBENHAVN: 

Lørdag den 19. oktober 2019: Kl. 10.00 – 18.00 
Søndag den 20. oktober 2019: Kl. 10.00 – 17.00 

ØKSNEHALLEN Halmtorvet 11, 1700 København V 

Se  her  

 

  

Husk at følge os på  Facebook og  Instagram og dele opslag med dine venner.  

Lars, Kim og Børge   
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