
 

Aktionærnyt 12. september 2020 
 

Hermed de sidste opdateringer fra bestyrelsen til jer aktionærer. Vi har nyt på følgende områder:  

• Bestyrelsen er nu i arbejdstøjet, har konstitueret sig og fordelt en række arbejdsopgaver 
imellem sig. 

• Notaren arbejder, nabohøringerne er i fuld gang med en tidsfrist der udløber ca. 8. 
oktober. Bestyrelsen har udpeget fem bestyrelsesmedlemmer, som møder op hos notaren. 

• Arbejdsugen er nu flyttet til uge 49.  
• Åbning for bookingen. Reglerne er justeret efter Corona og igangværende ombygninger, 

som pågår i vinterens løb.  
• Projektet er fuldtegnet! – UDSOLGT!! 
• "Åbent Slot" i oktober  

 
Bestyrelsen har konstitueret sig og fordelt arbejdsopgaverne imellem 
sig 
 

Bestyrelsesmøde i september 
 
Mange opgaver skal løses her i opstarten – lige fra de sidste løse ender vedrørende købet af Villa 
Stabbia, etablering af gode kontakter i Italien, renoveringen og opstarten af vort fælleskab i 
Toscana.                                                                                                          
Mange interesserede og gode kræfter står parat – både i og uden for bestyrelsen.  

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende vis:  
Formand er Kim Folmann 
Næstformand er Inger Kehlet 



 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Børge Bisgaard, Lars Børresen, Mogens Bacci Hartz, Niels 
Christian Sloth og Merete Sveistrup.                                                                                                                        

For at sikre en god koordinering har bestyrelsen fordelt opgaverne imellem sig således:  
 
Børge:   Administration af den lukkede Facebookgruppe, sekretariatsydelser og  
   GDPR-krav.  
 
Niels Christian:  Formand for Byggeudvalget. 

Merete:   Formand for udvalget for Design og Interiør.  

Mogens:   Sikrer at formalia og lovkrav er på plads. 

Lars og Inger:   Fokus på budgetter, organisering og økonomi. 

Inger og Kim:   Nyhedsbreve og kommunikationen med aktionærerne. 

Merete, Niels, Kim  
og Peter:   Den kommende arbejdsuge. 

Merete:  Formand for aktivitetsudvalget, assisteret af Mogens og Kim.  

Til at forestå den fortsatte olivenproduktion og eventuel anden landsbrugsaktivitet, vil der blive 
nedsat et ”Agri-udvalg”. Mulighederne for at melde sig hertil følger i næste nyhedsbrev. 

På aktionærdelen af hjemmesiden ser du en nærmere præsentation af hvert enkelt medlem af 
bestyrelsen med angivelse af de enkeltes arbejdsområder samt telefonnumre og mailkontakter 
 

Vi er klar til at underskrive den endelige kontrakt vedrørende købet 
af Villa Stabbia 
 
Der er igangsat en nabohøring for at få afdækket, om der er naboer, der ønsker at udnytte den 
forkøbsret, de har ifølge italiensk lov. Denne ret forudsætter køb af hele Villa Stabbia til en højere 
pris end den, vi betaler – Euro 4.320.000. De fleste naboer har meldt tilbage, men der mangler 
fortsat svar fra enkelte. Når denne situation er fuldt afklaret, vil købet blive endeligt afsluttet. 
Naboerne har efter udsendelse af anbefalede breve en frist til 8. oktober 2020.   

Bestyrelsen har udpeget fem medlemmer, som færdiggør handlen og underskriver hos Notaren. 
Dette er: Kim, Inger, Børge, Lars og Mogens. 

Vi forventer derfor nu en overtagelse snarest efter d. 8. oktober. Dette er meldingen fra de 
involverede i Italien – men ingen udstikker garantier herfor! 



 

 
Arbejdsugen flyttes til uge 49 
 
Vi har desværre været nødt til at flytte 
arbejdsugen. Uge 43 er ganske enkelt for hurtigt 
efter overtagelsen til at planlægningen, indkøb af 
materialer, værktøj m.m. kan komme endelig på 
plads. Arbejdsugen er derfor nu flyttet til uge 49 
og starter med fælles information, middag lørdag 
d. 28. november og afsluttes tilsvarende fredag 
aften d. 4. december. Bestyrelsen har nedsat en 
lille arbejdsgruppe Merete, Niels, Kim og vor 
daglige leder Peter Karlsen. Vi håber fortsat, at mange har mulighed for at deltage. 

Straks vi har gennemført handlen, har nøglen i hånden og vished for datoer, vil der blive åbnet for 
tilmelding. De, som tidligere havde tilmeldt sig, vil have fortrinsret til deltagelse.  

 
Booking 

Da overtagelsesdagen er forsinket og byggeri/renovering pågår i vinterens løb er det nødvendigt 
at tilpasse bookingreglerne den anderledes situation. Bestyrelsen har derfor vedtaget følgende 
regler for perioden frem til påsken 2021:  

1. Vi starter med 2 faste bookingterminer på hver 5 måneder. Første periode frem til påske 
2021. Næste periode fra før påsken og frem til og med august.  

2. Der åbnes for første faste bookingtermin straks vi har afsluttet handlen, forventelig snarest 
efter d. 8. oktober 2020. 

3. Ved overbooking/fordeling anvendes i første faste bookingtermin lodtrækning. I anden 
faste bookingtermin anvendes aktionærnummer, ved senere terminer anvendes point som 
ejeraftalen beskriver.  

4. Der kan i denne periode bookes max. 14 nætter i alt i en booking  
5. Der er i denne periode i alt 10 -14 værelser til udlejning. To værelser holdes i reserve alt 

efter byggeriets forløb og frigives når det er muligt for spontane bookinger. Priserne for 
vintermånederne vil blive lagt på hjemmesiden.  

6. I tilfælde af stigende smittetal, og at rejser igen frarådes reduceres de 30 dages afbestilling 
til 14 dage ved ”Corona-nedlukning”.  

 
 
 
 



 

Projektet er fuldtegnet 
 

Villa Stabbia 

Projektet er fuldtegnet. Interessen har været stor og det er gået stærkt de seneste uger. Nye 
interesserede vil blive tilbudt at blive skrevet på en venteliste. Vi er nu i alt 214 aktionærer. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi således helt bevidst ”overbooker” med op til fire aktionærer.  Det 
er stadig planen, at det skal ende med at være 212 aktionærer. Dette skyldes, at ca. 50 aktionærer 
endnu ikke har haft mulighed for at besøge Villa Stabbia på grund af sommerens nedlukning med 
Corona.  

Disse ca. 50 aktionærer har alle en tidsfrist frem til d. 1. november 2020 indtil de tiltræder den 
endelige kapitalforhøjelse. Overbookingen er således en sikkerhed for, at vi som selskab kan 
modstå et mindre frafald. Sker der intet frafald, men derimod at alle kapitalforhøjer, er det 
bestyrelsens politik, at bestyrelsen/selskabet tilbagekøber de første aktier, som måtte komme til 
salg indtil antallet af aktionærer igen er 212.  

De første interesserede har allerede meldt sig til en venteliste. For at sikre seriøsiteten hos de, 
som opskrives på ventelisten, opkræves et depositum kr. 500. Har du således venner eller 
bekendte, som gerne vil være aktionær, giver det således god mening, at disse melder sig til 
ventelisten. I givet fald kontaktes bestyrelsesmedlem Børge Bisgaard. 

 
 



 

Åbent Slot i oktober 
 

 
Der er foreløbigt afsat følgende dage for Åbent Slot sidst i oktober.  

• d. 24. - 25. oktober 2020 
• d. 31. oktober – 1. november 2020 

De af jer der afventer at besøge Villa Stabbia vil få direkte besked straks efter d. 8. oktober 2020.  

Arrangementet omfatter 1 overnatning, morgenmad, frokost og fælles aftensarrangement og 
rundvisning og alle transporter til og fra Villa Stabbia under arrangementet. Alle bor i Montecatini 
Terme på Hotel. Deltagelsen er gratis – bortset fra rejsen til og fra Villa Stabbia. Der vil være 
mulighed for individuelt at ankomme tidligere eller forlænge opholdet med ekstra dage (mod 
ekstra betaling). 

Vent med at bestille fly indtil I får en endelig bekræftelse på, at Åbent Slot finder sted i de to 
nævnte weekender. 

Arrangør er bestyrelsesmedlemmerne: Lars Børresen og Børge Bisgaard  

 
 
 
 
 



 

Du ringer eller mailer – vi er klar 

Har du spørgsmål, store eller små̊, så ringer eller mailer du blot – vi er klar i bestyrelsen. 
Næste nummer af Aktionærnyt forventes udsendt primo oktober – straks det endelige køb er 
gennemført.  

      
 Kim Folmann   Inger Kehlet   Børge Bisgaard 
 Formand    Næstformand   Bestyrelsesmedlem 
 tlf: 20603311   tlf: 20906999   tlf 40251875 
 mail: k.folmann@gmail.com  mail: ik@kehletconsult.dk  mail: bisgaard@mititalienskeslot.dk  

 

      
 Lars Børresen   Mogens Bacci Hartz  Niels Christian Sloth 
 Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 
 tlf: 40289288   tlf: 26750032   tlf: 29241614 
 mail: borresen@mititalienskeslot.dk mail: mogensbaccihartz@gmail.com mail: niels.christian.sloth@gmail.com  

  
 Merete Sveistrup    
 Bestyrelsesmedlem 
 tlf: 40767638 
 mail: vm.sveistrup@gmail.com   


