
 

 
 
Kære aktionærer – julen står for døren 
”…Julen varer længe og koster mange penge…”, som vi synger i afslutningen på ”Højt fra træets 
grønne top”.  Julen er også traditioner – men måske julen næste år bliver anderledes. Juletræets 
grønne top kan næste år opleves på Villa Stabbia.  
 
Vi har nu solgt 112 aktier, og kapitaludvidelsen blandt de som køber aktier er i fuld gang. Du kan 
følge udviklingen på forsiden af www.mititalienskeslot.dk og på aktionærsiden 
www.mititaliensekslot.dk/aktionaer 
 
Der er ikke langt til målet med 150 solgte aktier senest d. 1. april 2020. 
 
Derfor igangsætter vi nu en række tiltag for at komme rigtig godt fra start.  
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om: 
 

• Bookingsystemet er nu åbnet for ophold fra april – juli 2020 

• Julen – spred gerne budskabet om Villa Stabbia på julefrokoster, blandt familie og venner 

• Sæt kryds i kalenderen, generalforsamling søndag d. 29. marts kl. 13.00 

• Arbejdsgruppe omkring design og indretning 

• Mario bliver rådgiver omkring den fortsatte olivenproduktion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mititalienskeslot.dk/
http://www.mititaliensekslot.dk/aktionaer


Bookingsystemet er åbent 
 

 
Vinter og sommer på Villa Stabbia 

 
Alle, der har tiltrådt kapitaludvidelsen kan nu bestille ophold på Villa Stabbia. Deadline for første 
bestilling er d. 1. januar 2020. Har du ikke kapitaludvidet endnu, så overvej at få dette gjort inden 
d. 1. januar. Denne første bestillingsrunde er for månederne april – juli 2020.  
Næste bestillingsrunde er med deadline d. 1. april for ophold august –oktober 2020. 
 
Du booker således: 

• Gå ind på hjemmesiden under menupunktet ”Aktionær” og ”Booking” 

• Anvend koden: villa2020stabbia 

• Læs teksten grundigt om booking, studer planløsninger af værelserne, prisliste m.m. En 
god ide er også at nærstudere ”Aktionæroverenskomsten” som ses under menuen ”Køb af 
Aktie” 

• Udfyld den elektroniske bookingformular og send denne senest d. 1. januar 2020 kl. 24.00 
 
Ønsker om booking behandles straks efter deadline. Her den første gang, hvor alle har ”nul” point 
behandles bookingønskerne efter nummeret på den tildelte aktie, med det laveste nummer først 
osv. 
 
 Du har altså god tid fra nu og frem til deadline. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Julen – spred gerne budskabet om Villa Stabbia ved julefrokoster, blandt familie 
og venner 
 

 
Friske appelsiner plukket på Villa Stabbia 

 
Du møder sikkert de kommende uger rigtig mange arbejdskollegaer til julefrokoster, en del af 
familien til julearrangementer og venner til nytårsfejringer.  
 
Din historie slår de fleste andres. Når du fortæller, at du og din familie er på vej til at blive 
slotsejere i Italien...... – så bliver der pludselig tavshed rundt om julebordet og alle lytter kun efter 
dig.... 
 
Hold dig ikke tilbage, spred budskabet at også andre kan blive aktionærer. På den måde er du selv 
med til at bestemme, hvem du træffer fremover på Villa Stabbia. 
Og er en aktie og en investering kr. 250.000 ikke aktuel - så husk, at du som aktionær kan være 
generøs og invitere andre med på ferie. Du kan jo bestille flere værelser, og det kan du allerede fra 
din første booking her d. 1. januar. 
 
 

Sæt kryds i kalenderen: Generalforsamling d. 29. marts 2020 kl. 13.00 
 
Med aktionærer fordelt i hele Danmark bliver denne første generalforsamling afviklet i Odense.  
Alle aktionærer med ledsager er velkomne. Sæt kryds i kalenderen, nærmere følger. 
 

Arbejdsgruppe omkring design og indretning: 
 
Vi opgraderer lejlighederne i Agritourismo i forbindelse med, at vi tager dem i brug fra påsken 
2020 og på den efterfølgende arbejdsuge i uge 23. 
 
Samtidig vil selve Villaen med stuen og første salen samt det tilhørende fælleskøkken også blive 
taget i anvendelse fra påsken 2020 og frem til uge 43 – efter skolernes efterårsferie. 
 



Dette første sommerhalvår 2020 med udlejning i villaen til aktionærer i Mit italienske Slot a/s 
bliver uden den større og gennemgribende renovering, som finder sted i vinterhalvåret 2020-21. 
Men, der skal ske en del, inden vi tager Villaen i brug 2020.  
 
Hvad skal der gøres ved Villaen, i denne indledende fase?  
 

• Udkast til et overordnet fremtidigt design/retningslinjer for Villaens stue, førstesal og 
fælleskøkkenet. Dette tager udgangspunkt i det unikke udgangspunkt, ønsket om at 
bevare, og respektere væsentlige dele heraf og samtidige forberede et mere intensivt brug 
og anvendelse i fremtiden, hvor funktionaliteten spiller en stor rolle og hvor Villaen 
anvendes helårs. 

• Forslag til farver og vægudsmykning 

• Hvilke dele af møblerne, inventaret og udsmykningen forventer vi at kunne anvende 
fremover? Evt. i andre dele af Villa Stabbia. 

• Giver det mening at dele heraf renoveres?  

• Hvad gør vi med resten? 

• Forslag til supplerende nyindkøb, budget herfor og anvisning af mulige leverandører 

• Hvordan sikres en ordentlig belysning og en bedre integration mellem ude og inde? 
 
En arbejdsgruppe – hvordan og hvornår? 
Bestyrelsen vil gerne nedsætte en arbejdsgruppe, hvortil interesserede aktionærer med 
kompetencer og interesser på området bedes melde sig.  Vi forestiller os en arbejdsgruppe på 3-5 
personer. 
 
Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen og kan ikke selvstændigt igangsætte konkrete ting, men 
udarbejder i første omgang et forslag til bestyrelsen. 
Laura Ricks (Lars Børresens kone) vil på vegne af bestyrelsen deltage i arbejdsgruppen. 
 
Tidsrammen er ganske kort. Du bedes tilkendegive din eventuelle interesse på en mail, som 
fremsendes til Info@mititalienskeslot.dk senest d. 20. december 2019. Beskriv gerne med få ord 
din interesse for området og eventuelle erfaringer.  
 
Gruppen igangsættes straks i 2020 og arbejdet afsluttes efter 3 måneder. Det vil være nødvendigt 
at arbejdsgruppen mødes centralt i Danmark på 2-3 datoer foruden et kortvarigt besøg på Villa 
Stabbia. På et indledende møde i Danmark deltager selskabets arkitekt Steffen Søby og 
introducerer sine overvejelser omkring Villa Stabbia. 
 
Vi ser frem til at arbejdsgruppen sammen med bestyrelsen, kan fremlægge sit arbejde i 
forbindelse med en generalforsamling i Mit italienske Slot a/s ultimo marts måned 2020. 
 
Arbejdet er ulønnet, men alle nødvendige omkostninger til rejser og ophold bliver betalt efter 
regning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario bliver rådgiver omkring olivenproduktionen 
 

mailto:Info@mititalienskeslot.dk


 
Olivenhøst på Villa Stabbia  
 

Rigtig mange aktionærer har oplevet Mario i forbindelse med ”Åbent Slot” fortælle med stor 
passion omkring den økologiske olivenproduktion. Og de, som endnu ikke har oplevet dette, kan 
se frem til et spændende foredrag ved de kommende ”Åbent Slot” arrangementer. 
Heldigvis er det lykkedes at få Mario til at give et mundtligt tilsagn om, at han fortsat gerne vil 
være tilknyttet som supervisor. En mere konkret aftale afventer en afklaring af familiens 
fraflytning og hvortil de flytter. Mario siger det bliver et sted i nærheden ikke mindst af hensyn til 
sin far. Men Mario har bekræftet, at han fortsat vil rådgive og vejlede og på den facon sikre, at vi 
så at sige fortsætter hvor han slutter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julestemning i området omkring Villa Stabbia 



 

 
 
Se den fine julevideo. Klik HER. 
Næste år kan du selv opleve julestemningen!  
 

 
 
 
 
Juleopskrift - Panettone 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R1X_hXPgpJE
https://www.youtube.com/watch?v=R1X_hXPgpJE


 
 

 

Panettone er en klassisk, italiensk julekage - en luftig sandkage med tørret frugt. Du kan sagtens 
købe kagen færdiglavet hvis det kniber med tid her i juletravlheden :).  
Klik HER for opskriften.  
 
 

INFORMATIONSMØDER  
København den 7. januar kl. 18:00 – 20:00, Adelgade 54, 6.sal (elevator), 1304 København K 
Odense den 8. januar kl. 19:00 – 21:00, Nordatlantisk hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C 
Vejle den 15. januar kl. 19:00 – 21:00, Conrads, Søndergade 14, 1. sal, 7100 Vejle 
 

Åbent slot arrangementer: 
 
11.- 12. januar 
1.-2. februar 
29. februar-1. marts 
21.-22. marts 
 

 
Buon natale 
Børge, Lars og Kim 

https://www.arla.dk/opskrifter/pannetone-med-torret-frugt/
https://www.arla.dk/opskrifter/pannetone-med-torret-frugt/

