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Foreningen Danske Slotte og Herregaarde er stiftet i 1994 og fejrer således sit 25-års jubilæum i 2019. 

Danske Slotte og Herregaarde er et markedsføringssamarbejde mellem privatejede slotte og herregårde med adgang 
for publikum. Foreningen er den eneste af sin art og har til formål at fremme unikke oplevelser på danske slotte og her-
regårde, som repræsenterer historisk autenticitet og særlige kulturhistoriske oplevelser.   

Danske Slotte og Herregaarde tæller p.t. disse 21 medlemmer med museer, adgang til park og slot, overnatning, restau- 
ranter, kursus- og konferencevirksomhed, festlokaler, koncerter eller andre aktiviteter for offentligheden:

  Broholm Slot                          Clausholm Slot             Dronninglund Slot

  Fuglsang Herregaard                         Gram Slot              Gammel Estrup Herregårdsmuseum

  Hindsgavl Slot                          Holckenhavn Slot             Kragerup Gods

  Lerchenborg Gods                         Lindholm Herregård            Næsbyholm Slot

  Nørre Vosborg                          Rysensteen Bed & Breakfast         Sanderumgaards Romantiske Have

  Skjoldenæsholm Hotel & Konferencecenter       Skrøbelev Gods             Sonnerupgaard Gods

  Sostrup Slot & Kloster              Sørup Herregaard            Visborggaard Slot

Foreningens aktiviteter
Danske Slotte og Herregaarde arbejder aktivt og i stigende grad med promovering af de enkelte medlemmer og deres 
unikke tilbud. Markedsføringen sker på mange forskellige platforme, lige fra annoncering i fysiske tidsskrifter til opslag 
på de sociale medier. Det vigtigste medie er dog foreningens egen hjemmeside www.slotte-herregaarde.dk, der fremstår 
som en præsentabel, brugervenlig og til enhver tid vedligeholdt informationskilde.

Foreningen formidler det populære ”Gavekort til Danske Slotte og Herregaarde”, som giver adgang til aktiviteterne på 
samtlige medlemmers slotte og herregårde. Gavemodtageren har altså frihed til selv at vælge, hvor i Danmark ople- 
velsesgaven skal bruges, og om det skal være en kulturhistorisk oplevelse, en gourmetmiddag eller noget helt tredje. 
Gavebeløbet kan være fra 250 kr. til 5.000 kr., og gavekortet udskrives direkte fra internettet.

Foreningens medlemmer
Medlemstallet nåede i de forrygende 1990’ere op på 40. Virksomhederne bestod af royale og private slotte, herregårde, 
hovedgårde, borge, voldsteder, pensioner og haver – et kongerige af oplevelser. I takt med de skiftende økonomiske vilkår 
for disse virksomheder, og deres særlige egenart og kultur, har medlemstallet varieret gennem årene og har nu stabiliseret 
sig på 20-25 medlemmer. De nuværende 21 medlemmer er nævnt ovenfor.

Danske Slotte og Herregaarde optager gerne nye medlemmer. Vedtægterne tillader optagelse af slotte og herregårde, der 
udbyder kulturelle og turistmæssige aktiviteter. Andre ejendomme, som bestyrelsen vurderer har en naturlig tilknytning til 
det virke, som Danske Slotte og Herregaarde udøver, kan ligeledes optages i foreningen.

Op til foreningens 25-års jubilæum har foreningen fået nye med-
lemmer. I 1994 kostede et medlemskab 5.000 kr. om året – i 2019 
koster det 6.000 kr.

25-års jubilæum
Danske Slotte og Herregaardes jubilæum fejres i forbindelse med 
foreningens generalforsamling på Holckenhavn Slot mandag den 
11. marts 2019. Der er spisning med efterfølgende foredrag ved 
kammerherre Christian Eugen-Olsen og siden omvisning på slottet 
ved ejer Christina Hou Holck.

Danske Slotte og Herregaarde 
25 år med et kongerige af oplevelser
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Det lykkedes denne nye bestyrelse at opnå støtte fra Erhvervsministeriet i de næste 3 år, så en organisation kunne opbyg-
ges, og markedsføringsaktiviteterne kunne komme godt i gang. Stigende interesse for den danske kulturarv og udsigt til 
en mulig forbedring af økonomien gav ejere af slotte og herregårde mod til at åbne deres ejendomme for offentligheden. 

Den stærke forening Danske Slotte og Herregaarde fik i 1995 yderligere tilgang af en række slotte og herregårde, som 
alle flyttede fra foreningen Slots- & Herregårdsferie i Danmark, der udelukkende repræsenterede steder med overnat-
ningsmulighed. I 1996 lukkede sidstnævnte forening. 

Historien bag
Danske Slotte og Herregaarde

Formandsrækken
i Foreningen Danske Slotte og Herregaarde:

Regitze Johnsen, Aggersborggaard 1994-1995

Jock Munro, Ledreborg   1995-1996

Dorthe Nissen, Serridslevgaard  1996-1998

Leif Nielsen, Skarrildhus   1998-2003

Annette V. Pedersen, Dragsholm Slot 2003-2006

Bent Bang Larsen, Herningsholm  2006-2011

Anne Bille-Brahe, Broholm Slot  2011-2014

Charlotte Høyer, Havreholm Slot  2014-2017

Birgitte Buchsti, Clausholm Slot  2017-

Aggersborggaard havde første siddende formand, Regitze Johnsen

<<<
Clausholm Slot har den nuværende siddende formand, 
Birgitte Buchsti

Den stiftende generalforsamling fandt sted den 
11. april 1994 med deltagelse af Aggersborg-
gaard, Clausholm Slot, Serridslevgaard, Kærs-
gaard, Krengerup, Valdemars Slot, Aalholm 
Slot, Knuthenborg og Ledreborg. 

Regitze Johnsen blev valgt som formand.  

I 1995 valgtes denne bestyrelse:
Jock Munro (formand), Ledreborg

Charlotte Knuth, Knuthenborg

Kim Berner, Clausholm Slot

Molise Iuel-Brockdorff, Valdemars Slot

Jørn Grønkjær, turistchef i Viborg

Ledreborg, Jock Munro (formand)     Knuthenborg, Charlotte Knuth

Clausholm Slot, Kim Berner      Valdemars Slot, Molise Iuel-Brockdorff
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Logoer gennem 25 år
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TAK FOR 25 ÅR
til medlemmer, besøgende, interesserede og 

alle andre, som har lagt vejen forbi foreningen 
og foreningens medlemmer gennem tiden. 


