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Invitation til Business Brunch 

Slagelse Erhvervsråd og Borreby Teater har den store fornøjelse, at invitere jer til 

Business Brunch på det smukke og historiske Borreby Herreborg, Slot og Teater.   
 

 

Mange af deltagerne på vores Erhvervskonference husker sikkert stadigvæk 

med glæde, tilbage på de helt unikke og smukke rammer på Borreby Teater, 

ligesom flere af jer måske også har været til teaterforestilling på Borreby. Nu 

inviteres medlemmer af Slagelse Erhvervsråd og gode samarbejdspartnere, 

til et helt unikt blik bag borgens og slottets tykke og historiske mure.  

 
Borreby Herreborg blev bygget i 1556 af daværende rigskansler Johan Friis, 

som et befæstet voldsted. Borreby er især kendt fra ”Vinden fortæller om 

Valdemar Daa og hans døtre” H.C-. Andersens fortælling om Johan Friis 

nevø, som måtte gå fra Borreby, da hans bestræbelser som alkymist slog fejl. 

Borreby blev i 1783 købt af Generalmajor Joachim Melchior Holten 

Castenschiold og har siden været i familiens eje. 

 

Dagens vært Godsejer 
Joachim Lorentz Holten 
Castenschiold viser rundt 

 

 
 

 

Hvorfor Business Brunch? 

I dag er den vigtigste ressource det enkelte menneskes viden og kompe-
tencer, der samtidig udgør den vigtigste handelsvare og økonomi. 
Eftersom viden bedst udveksles mellem mennesker, der har tillid til 
hinanden, bliver netværkskompetencer centrale i forhold til at “handle” 
med viden. Vi ser netværk som en måde, hvorpå virksomheden får kortere 

vej til information, inspiration og indflydelse.      Derfor! 
 

Dato: 

Onsdag 07. maj 2014 

 

Tid: 

Kl. 08:00 – 09:30 

 

Sted: 

Borreby Slot 

Borrebyvej 47 

4230 Skælskør 

 

Pris: 

Gratis for medlemmer 

 

Tilmelding: 

Senest 05/05 2014  

til kb@sler.dk  

 

Business Brunch 2014 

04. juni - Gerlev 

06. Klarskovgård 

03. september 

05. november 

03. december 
 
 
 

Vil du være vært for en 
Business Brunch, så 
kontakt Kim Bøhmert 
Mail: kb@sler 
Mobil: 3045 9565 
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