
 

Aktionærnyt 5. oktober 2020 
 

Her har I de sidste nyheder vedrørende Mit italienske Slot a/s. I kan læse om følgende:   

• Afslutning af nabohøringerne og møde med Notaren 15. oktober.  
• "Åbent Slot" i oktober så de sidste 50 aktionærer kan kikke forbi. 
• Arbejdsugen i uge 49.  
• Åbning for bookingen.  
• Vi arbejder mod at få nedsat et ”Agri-udvalg” til at forestå den fortsatte olivenproduktion 

og eventuel anden landsbrugsaktivitet.  
• Projektet er fuldtegnet! – der står allerede nogle på ventelisten. 

 
Vi er klar til at underskrive den endelig kontrakt vedrørende 
købet af Villa Stabbia 

Villa Stabbia november 2019 
 
Nabohøringerne af de i alt 54 naboer ser nu ud til, at være afsluttet. Vi har fået et mundligt tilsagn 
fra den sidste i rækken og afventer nu blot at få det på skrift.  

Allerede nu, har vi dog aftalt et møde med Notaren for at få sat de sidste underskrifter, så vi kan få 
overdraget nøglerne. Mødet med notaren er aftalt til den 15. oktober 2020 kl. 15:30. De fem fra 
bestyrelsen, der deltager – Kim, Lars, Børge, Mogens og Inger - er i fuld gang med planlægningen, 
så vi kan møde op og få afsluttet købet. Vi krydser fingre for at de sidste step kommer til at gå 
gnidningsløst, så vi den 15. oktober om aftenen kan stå med nøglerne i hånden.   
 



 

”Åbent Slot” i oktober  

 
Åbent Slot på Villa Stabbia 

Det ser fortsat ud til at planen holder, således, at der arrangeres Åbent Slot i følgende to 
weekender: 

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

Arrangementet er som tidligere nævnt målrettet de 50 aktionærer, som endnu ikke har haft 
mulighed for at se Villa Stabbia.  
 
Der er udsendt invitationer til de involverede med en særskilt og mere udførlig information. 
Kontaktpersonen er bestyrelsesmedlem Lars Børresen på mail: borresen@mititalienskeslot.dk 
 
 
Arbejdsugen afholdes i uge 49 
Straks købsaftalen er underskrevet, vil der blive 
sat yderligere fart på planlægningen af 
arbejdsugen i uge 49. Allerede nu er både 
Byggeudvalg og Designudvalg i fuld gang. 

Straks vi har gennemført handlen og står med 
nøglen i hånden vil der blive udsendt en invitation 
til deltagelse i arbejdsugen. Af denne invitation vil 
fremgå en mere detaljeret beskrivelse af ugens 
forløb. 



 

HUSK – de af jer, der tidligere har været tilmeldt, vil have fortrinsret til deltagelse. Vent derfor 
med tilmelding til I får besked.  

 
Booking 
Som oplyst i det tidligere nyhedsbrev vil der blive åbnet for første faste bookingtermin, straks vi 
har afsluttet handlen. Vi håber som nævnt det bliver den 15. oktober 2020 og I får besked hurtigt 
derefter. 
 
 
Olivenproduktion og anden landbrugsaktivitet 

Oliven på Villa Stabbia 

Som vi oplyste i sidste Aktionærnyt vil der blive nedsat et ”Agri-udvalg” med 3-5 personer. Der 
bliver arbejdet med et kommissorium, og I vil høre nærmere, når det er færdigt.  

 
Projektet er fuldtegnet – venteliste oprettet 
Som nævnt er projektet fuldtegnet. De første interesserede har allerede meldt sig til en venteliste. 
For at sikre seriøsiteten hos de, som opskrives på ventelisten, opkræves et administrationsgebyr 
på 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 på bisgaard@mititalienskeslot.dk. 
 
 
 



 

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 medio 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   


