
   

    

  
  

  

Nyheder fra Mit Spanske Slot a/s 
  

 
I denne udgave af vores nyhedsbrev kan du læse nærmere om følgende emner: 

• Snart stiger prisen fra kr. 300.000 til kr. 320.000 

• Deltag i infomøde 

• Tilmeld dig et Åbent Slot arrangement 

• Kommer du til Andalusien til sommer? - Kik forbi og få syn for sagen 

• Date en "Slotsven" - bliv aktionær for kr. 100.000 

• Vi anskaffer to minibusser og du behøver ikke leje bil 

 

Snart stiger prisen fra kr. 300.000 til kr. 320.000 



 
 Kom ikke for sent til afgang 

 

 

Vi er lige nu 61 aktionærer. De første 73 investerer hver kr. 300.000 og de efterfølgende aktionærer kr. 320.000. Der er plads til i alt 

152 aktionærer i projektet 
 
Dette er IKKE inflationen som gør sig gældende, men ganske enkelt fra projektstart i januar 2022 en påskyndelse til de første 

aktionærer - til at være "First Mover". 
 
Vi køber Palacete de Cazulas til fast pris med planlagt overtagelse i december 2022. Selvom inflationen også raser i Spanien, 

ændrer dette IKKE på købsprisen som blev aftalt ultimo 2021. 

 

Kom ikke for sent til muligheden for at spare kr. 20.000 - pludselig går det stærkt med aktietegningen frem til nr. 74. 

 
 

 

 

 



Deltag i infomøde 

 Vores swimmingpool 

 

Tilmeld dig et infomøde og hør meget mere om projektet. Samtidig er det også en god lejlighed til at få en fornemmelse af hvilke 

andre familier, der er på vej ind i projektet. 
Deltagelse er gratis, og som arrangør er vi vært ved et glas spansk vin. 
  
Kommende møder: 

27. april i København kl. 19:00-21:00, MBK lokaler, Pilestræde 61, 1112 København K 



27. april i Aalborg kl. 19:00-21:00, BDO, Visionsvej 51, 9000 Aalborg 

28. april i Århus kl. 19:00-21:00, ARoS, Aros Allé 2, 8000 Århus C 

9. maj i Odense kl. 19:00-21:00, Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C  

10. maj i København kl. 19:00-21:00, MBK lokaler, Pilestræde 61, 1112 København K 

11. maj i Århus kl. 19:00-21:00, ARoS, Aros Allé 2, 8000 Århus C 

23. maj i København kl. 19:00-21:00, MBK lokaler, Pilestræde 61, 1112 København K 

24. maj i Århus kl. 19:00-21:00, ARoS, Aros Allé 2, 8000 Århus C 

Tilmelding sker via hjemmesiden: HER 

 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/EAAAAs1clVIAAABD7dgAAAJ1tgQAAAAAZsYAAAAAABeRHwBiZ8ssUKWRWUH1SOmkU-vVXldwvgAXG1c/1/bjbxX50Nx31OdyutyJbtpA/aHR0cHM6Ly9taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay9pbmZvbW9kZXItMi8


Tilmeld dig et Åbent Slot 

arrangement 
Frokost i forbindelse med Åbent Slot 

En smuttur til Malaga –  besøg og rundvisning på Palacete de Cazulas – hotelovernatning, informationsmøde – alle måltider inklusiv 

drikkevarer og hyggeligt samvær med andre måske kommende aktionærer. 
  
Ja, det er programmet for kommende smutture til Costa Tropical med direkte fly til Malaga. Udrejse fra København eller Billund om 

lørdagen og hjemrejse om søndagen. Flyvetid 3.45 timer. 
Har du mere tid så forlænger du dit ophold med ekstra dage og udforsker destinationen yderligere. 
Du sørger selv for flyrejsen og billejen – resten klarer vi. 



  
Åbent Slot arrangementet er gratis for to personer såfremt, man har købt en aktie i Mit Spanske Slot a/s. Ikke aktionærer betaler 

pr. person kr. 1.500 for deltagelse.  
 
21. - 22. maj 
11. - 12. juni 

Nærmere oplysninger og tilmelding sker via hjemmesiden: HER 
 

 

Kommer du til Andalusien i sommer? - Kik forbi og få syn for sagen 

Mange holder ferie i sommerens løb i Sydspanien. Er du blandt disse, eller har du familie boende i Sydspanien, så send dem afsted 

på dine vegne - kik forbi til Åbent Slot. 

Vi er i færd med at planlægge en række hverdage i sommerens løb, hvor vi arrangerer rundvisning på Palacete de Cazulas. 

Arrangementerne strækker sig over ca. 3 timer med rundvisning, informationsmøde og servering af hjemmelavet, forfriskende 

sangria. Deltagelse er gratis.  

Kik ind på vor hjemmeside løbende under "Åbent Slot" og se om der er datoer der passer dig. 

Tilmelding sker via mail til info@mitspanskeslot.dk  

 

 

 

 

 

 

 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/EAAAAs1clVIAAABD7dgAAAJ1tgQAAAAAZsYAAAAAABeRHwBiZ8ssUKWRWUH1SOmkU-vVXldwvgAXG1c/3/f2-XOQ1YtCNBK1v4o8XqeA/aHR0cHM6Ly9taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay9hYmVudC1zbG90Lw
mailto:info@mitspanskeslot.dk


 

Date en "Slotsven" - bliv aktionær for kr. 100.000 
 

 
Den traditionelle model er, at retten til ophold tilfalder aktionæren, denne ægtefælle/samlever, deres forældre, børn og børnebørn 

- altså det som betegnes den lige linje i aktionærfamilien. 
Dette kræver en samlet investering på kr. 300.000. 
 
Men flere kan deles om en aktie. Reglerne herom er indskrevet i Ejeraftalen. Se evt. Ejeraftalens § 4 via dette Link. 
To eller tre personer eller par kan deles om en aktie. Det reducerer omkostninger til investeringen til kr. 100.000 eller kr. 150.000. 

Vi oplever at flere og flere får øjenene op for denne mulighed. Der er stadig kun én person, som kan noteres som den formelle ejer 

af aktien - dette er et lovkrav. Men supplerende hertil kan parterne indgå en intern aftale om hvorledes, man deles om ejerskabet, 

brugen af aktien, stemmeretten på generalforsamlingen m.m. 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/EAAAAs1clVIAAABD7dgAAAJ1tgQAAAAAZsYAAAAAABeRHwBiZ8ssUKWRWUH1SOmkU-vVXldwvgAXG1c/4/tJRN9dvk5vvCG2N41TAp-g/aHR0cHM6Ly9taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMi9FamVyYWZ0YWxlLWtvbXAucGRm


På hjemmesiden ses en model til en aftale via dette Link. 
 

Mest oplagt er, at man deler brugsretten med venner og familie. Men modellen, vi har udarbejdet, gør det også muligt at etablere 

en "funktionel" fordeling med 1-2 fremmede. Alt er præcist beskrevet og danner grundlag for deleøkonomi. Deles man om en aktie 

tilfalder retten til ophold 2 eller 3 personer, deres ægtefælle/samlever og børn. 
 

Ønsker du at date en eller to "Slotsvenner" i forhold til køb af en aktie, så send en kortfattet mail til sekretariatet, og vi forsøger 

efter bedste evne at date dig med andre som har samme ønske.  
Mailen sendes til info@mitspanskeslot.dk 
Har du spørgsmål til aftalen ringer du til Kim Folmann på 20 60 33 11 
 

Vi anskaffer to minibusser og du behøver ikke leje bil 

 
 

At køre i lejebil i udlandet, hvor man ikke er så kendt med vejene, som ind i mellem også snor sig i et bjergrigt område - ja, nogle 

elsker det og andre frygter det 
 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/EAAAAs1clVIAAABD7dgAAAJ1tgQAAAAAZsYAAAAAABeRHwBiZ8ssUKWRWUH1SOmkU-vVXldwvgAXG1c/5/Nwugf5TaQw1zQ2d1OSdfyQ/aHR0cHM6Ly9taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay92ZW5uZXBhci1rb2ViLw
mailto:info@mitspanskeslot.dk


Vi har taget konsekvensen i forhold til de aktionærer, som ikke bryder sig om at køre rundt i lejet bil - vi anskaffer to minibusser, og 

ansætter en lokal chauffør.  
Der bliver: 

 
 - Shuttlebus t/r til lufthavnen i Malaga 4-6 gange om ugen, afstemt efter tiderne på flyene fra København og Billund 

 - Udflugtsture til større seværdigheder i Andalusien 

 - Daglige mindre ture til supermarked, lokale markeder, badeture, restautantbesøg m.m. 
 
Som aktionær kan du benytte denne busservice ubegrænset i forbindelse med ophold og behøver således ikke at leje egen bil. Du 

booker på din telefon de ture du ønsker at være med på. 
Driften af busserne tilrettelægges i en "nul-økonomi". Omkostningerne betales af aktionærer, som benytter sig af tilbuddet. Prisen 

bliver euro 11 pr. person/dag i forbindelse med ophold. Ved ophold i en uge betaler to personer således euro 154. 
Vi forventer at 50 - 60 % af aktionærerne vil benytte sig af dette tilbud. 
 
Som en kvindelig aktionær udtaler: "...så kan vi bedre nyde et par ekstra glas vin, og jeg kan rejse ned til Slottet alene med et par 

veninder og er ikke afhængig af min man som chauffør" 
 
Læs mere om planerne via dette Link 

 

Med venlig hilsen 

 
Lars Børresen tlf: 40289288 borresen@mitspanskeslot.dk  

Kim Folmann tlf: 20602211 k.folmann@gmail.com 

Børge Bisgaard tlf: 40251875 bisgaard@mitspanskeslot.dk  
    

  
  

 

    Mit Spanske Slot a/s - Jessens Mole 9a - 5700 Svendborg - 40 28 92 88 / 40 25 18 75 
 

  

Frameld nyhedsbrevet her Afmeld nyhedsbrev - Spanien 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/EAAAAs1clVIAAABD7dgAAAJ1tgQAAAAAZsYAAAAAABeRHwBiZ8ssUKWRWUH1SOmkU-vVXldwvgAXG1c/6/FL902wq30QPGjTrNW8yRqw/aHR0cHM6Ly9taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay90cmFuc3BvcnQv
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http://x8m0h.mjt.lu/lnk/EAAAAs1clVIAAABD7dgAAAJ1tgQAAAAAZsYAAAAAABeRHwBiZ8ssUKWRWUH1SOmkU-vVXldwvgAXG1c/7/jNXr2k5VF9zlv4Tk7Cwq0Q/aHR0cHM6Ly9sYW5kaW5nLndlYmNybS5jb20vU3RhcnQuYXNweD9hZW09aWdxa2Vha2lhZWlzYWtrb3FxYW9pZ2FxcWVxZ2Fnb2smd3JtPWZtZWxkX255aGVkc2JyZXZfcGFuaWVu

