
 

 
Nyhedsbrev august 2020 til alle aktionærer i Mit italienske Slot a/s 

 

 
Søndag den 26/7-2020 stemte en enig aktionærkreds for at købe Villa Stabbia – TILLYKKE 
 
Hermed en kortfattet orientering i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling. Et 
mere uddybende nyhedsbrev følger søndag den 9. august med sidste nyt efter en smuttur til 
Italien inden da.  
 
Compromesso er underskrevet: 
Såvel sælger og os som købere har nu underskrevet Compromesso (italiensk udgave af slutseddel). 
Den underskrevne udgave ses på hjemmesiden under menupunktet ”Køb aktie”. 
Samtidig har vi overført € 100.000 til deponering hos Notaren. 
Dermed er grundlaget på plads til, at Notaren påbegynder det endelige arbejde med udarbejdelse 
af skødet, samtidig iværksættes en 30 dages frist omkring en lovpligtig nabohøring. De vilkår for 
handlen, som blev gennemgået på generalforsamlingen, og som fremgår af referatet, er alle 
fortsat gældende. Intet er ændret. 
 
Lars Børresen, Børge Bisgaard og Kim Folmann rejser til Italien. 
Vi tre tager en ”smuttur” til Toscana d. 4.-5. august.  
Formålet med turen er: Stiftelsen af det Italienske datterselskab, et indledende møde med 
notaren, åbning af bankkonto, afklaring af evt. regel vedr. naboers ret til overtagelse af en 
ejendom, aftaler med Claudi/Krister og Mario omkring en lang række praktiske ting i forbindelse 
med overtagelsen, bl.a. adgang for designudvalg og daglige ledere til Villa Stabbia inden 
overtagelsen.  
 



 

Efter denne tur forventer vi også at have bedre styr på datoerne i efterårets løb. Det er vigtigt for 
os at undgå yderligere aflysninger og ændringer, ud over hvad Corona-situationen allerede har 
afstedkommet. 
 
Arbejdsugen – uge 43. 
Denne uge afvikles planmæssigt som gennemgået på generalforsamlingen, se bilagsmaterialet til 
referatet. Selve indbydelsen med tilmelding, program og vilkår udsendes i umiddelbar forlængelse 
af vor tur til Italien.  
 
Booking af ferieophold: Fra uge 43 og til og med nytår 2020. 
Flere spørger spændt til, hvornår det er muligt at komme på ferie på Villa Stabbia. 
Vi forventer at kunne beskrive og åbne for booking af ferieophold på Villa Stabbia snarest. I første 
omgang med booking af ophold fra uge 44 (fra søndag d. 25. oktober) og til og med nytår. 
Forventeligt med en frist for fremsendelse af bookingønsker søndag d. 23. august. Men afvent 
nyhedsbrevet næste søndag – og undlad at bestille fly m.m. før dine bestillinger er bekræftet. 
 
Deltagelse i byggeudvalg. 
På generalforsamlingen blev oplægget til et kommende byggeudvalg præsenteret. Flere har 
allerede tilkendegivet deres interesse. På samme vis som omkring arbejdsugen og bookinger, vil vi 
beskrive dette nærmere i det kommende nyhedsbrev.  
 
Bestyrelsen og konstituering. 
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdt den nyvalgte bestyrelse et kort møde. 
Her fastlagde bestyrelsen et næste bestyrelsesmøde d. 1. september, hvor man konstituerer sig og 
påbegynder sit arbejde.  
Kontakten til selskabet sker foreløbig på en af nedenstående adresser: 
 
 
 
Marie Bisgaard Hansen/Sekretariatet:  Mail: info@mititalienskeslot.dk 
Lars Børresen:   Tlf: 40289288  Mail: borresen@mititalienskeslot.dk 
Børge Bisgaard:  Tlf: 40251875   Mail: bisgaard@mititalienskeslot.dk 
Kim Folmann:  Tlf: 20603311   Mail: k.folmann@gmail.com 
 
 


