FORMANDEN
ANNA von LOWZOW

DANSK ADELSFORENING
DANMARKS ADELS AARBOG

10. januar 2016
Til medlemmerne af Dansk Adelsforening
Indkaldelse til generalforsamling 2017

Borreby

Hermed indkaldes til ordinær
generalforsamling i Dansk Adelsforening
søndag den 14. maj 2017 kl. 11.00
på Borreby Gods
Borrebyvej 41
4230 Skælskør
Der er følgende
Dagsorden

Borreby Herreborg blev bygget i 1556 som et
befæstet voldsted af daværende rigskansler Johan

1) Valg af dirigent

Friis. Borganlægget er én ud af fem herreborge i

2) Bestyrelsens beretning

Danmark og er bygget i sengotisk/renæssance stil.

3) Forelæggelse af revideret regnskab til
godkendelse

Senere udvidedes borgen med en ekstra voldgrav,

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
5) Eventuelt

da Christian Friis overtog.
Borreby er blandt andet kendt fra ”Vinden
fortæller om Valdemar Daa og hans døtre” H.C-.
Andersens fortælling om Johan Friis nevø, som

Casper Moltke træder ud af bestyrelsen og i
stedet foreslås Kristian Knuth at indtræde.

måtte gå fra Borreby, da hans bestræbelser som

Årsregnskab kan rekvireres på: ecr@cdm.dk

I 1783 købte Generalmajor Joachim Melchior

Efter generalforsamlingen vil Joachim
Castenskiold fortælle om Borrebys historie.

alkymist slog fejl.
Holten Castenschiold herreborgen og den har
siden været i familiens eje. I 60’erne kom
filmselskaberne

ikke

længere

væk

end

på

Derefter rundvisning på teater, hovedbygning
og kapel og frokost for tilmeldte. Ægtefæller
er velkomne.

Sjælland, når der skulle optages familiefilm.

Om tilmelding til frokosten og betaling, se
næste side.

I 2012 blev dørene slået op for Borreby Teater, der

Baronessen

fra

benzintanken

og

senere

Gøngehøvdingen er således optaget på Borreby.
er opført i en lade bygget af Christian Friis i 1593.
Borreby drives i dag som konventionelt landbrug
mv. af hofjægermester Joachim Castenschiold,
der er ottende generation på stedet.
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Tilmelding til frokost sker ved indbetaling af 200 kr. pr. deltager.
Unge, der endnu ikke er fyldt 30 år, betaler 150 kr.
Beløbet betales ved bankoverførsel senest den 8. maj til:
SEB registrering og konto: 6100 - 0006040275
Ved overførsel fra udlandet bruges SWIFT-kode: ESSEDK22 IBAN-nr.: DK5461000006040275
Et godt fif:
Hvis I allerede nu ved, at I kommer, så gør Jer selv den tjeneste at sæt beløbet til betaling i maj,
for så glemmer I det ikke.

Husk at angive tydelig afsender og antal deltagere,
herunder eventuelle deltagere på 29 år eller derunder.
Beløbet skal være fremme senest den
tirsdag den 8. maj 2017.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Anna von Lowzow
Formand
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