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Succesfuld hoteldirektør 

nu i spidsen for Skodsborg Kurhotel og Spa 

 

Det legendariske Skodsborg Kurhotel og Spa i Nordsjælland har pr. 1. november 

ansat Mai Kappenberger som ny administrerende direktør. Mai Kappenberger 

får dermed ansvaret for at føre et af Danmarks ældste og mest hæderkronede 

hoteller og kursteder succesfuldt videre. 

 

Det er en yderst erfaren kvinde, der er udset til at stå i spidsen for Skodsborg Kurhotel 

og Spa fra den 1. november 2012. Mai Kappenberger kommer fra en stilling som direktør 

på det prisbelønnede boutiquehotel, Avenue Hotel, på Frederiksberg og har mange års 

international erfaring fra blandt andet fem-stjernede hoteller i Tyskland og Schweiz.  

 

”Jeg glæder mig umådeligt til at komme i gang. Skodsborg står for mig som et af Dan-

marks mest sublime kursteder. Det ligger fantastisk ud til Øresund, det har en eneståen-

de historie – og jeg ser mange muligheder for yderligere udfoldelse af Skodsborgs poten-

tiale inden for et helt unikt univers af sundhed, motion, velvære og hoteldrift,” siger hun. 

 

Mai Kappenberger ser bl.a. et stort uudnyttet internationalt potentiale for Skodsborg: 

”Jeg har ingen problemer med at forestille mig Skodsborg som et af Europas førende 

kurhoteller. Hvad angår beliggenhed, faciliteter og service vil det kunne begå sig interna-

tionalt, for slet ikke at tale om det skandinaviske marked,” siger hun. 

 

Nils Rechter, der i en periode har været konstitueret adm. direktør på Skodsborg, fort-

sætter som økonomidirektør. 

 

Skodsborg Kurhotel og Spa ligger i den smukkeste del af Nordsjælland med Dyrehaven i 

baghaven og udsigt over Øresund – 18 km fra Københavns centrum. Skodsborgs nye 

skandinaviske spa åbnede i februar i år, og hotellet har i dag 85 værelser, café og re-

staurant, spa og fitness-faciliteter samt 23 konference- og mødelokaler. Bygningerne har 

mere end 100 års historie bag sig.  

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

 Mai Kappenberger – tlf. 2030 2811  
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Fakta om Mai Kappenberger 

 45 år 

 Direktør på Avenue Hotel siden 2004 

 17 års international erfaring fra bl.a. fem-stjernede hoteller i Tyskland og Schweiz 

 Uddannet på hotelskolen i Lausanne, Schweiz 

 Avenue Hotel blev kåret som ”Best Small Hotel Denmark 2011” af International 

Hotel Awards & Bloomberg Television 

 

Læs mere på www.avenuehotel.dk 

 

 

Fakta om Skodsborg Kurhotel og Spa 

 Grundlagt af helsepioner og læge Carl Ottosen (1864-1942), der i 1898 åbnede et 

af Danmarks første kursteder, som på sundhedsområdet var langt forud for sin 

tid.  

 Carl Ottosens livsværk og idéer lever videre i Skodsborg Kurhotel & Spa. Med Au-

gustinusfonden som ejer er hotellet siden 1992 løbende blevet renoveret og ud-

bygget og fremstår i dag som et moderne kurhotel med kursus- og konferencefa-

ciliteter, 85 velindrettede værelser, panoramarestaurant og café samt nyt, stort 

Spa & Fitness Center med nyindrettet Spa Beauty-afdeling. 

 Skodsborg Kurhotel & Spa omfatter også Skodsborg Care, der tilbyder genoptræ-

ning og rehabilitering. Afdelingen har 18 velindrettede værelser.  

 Skodsborgs vision er at være fagligt førende med ydelser, der sætter livskvalitet i 

centrum. 

 

Læs mere på www.skodsborg.dk  

 

http://www.avenuehotel.dk/
http://www.skodsborg.dk/

