
SMUKKE RAMMER OM UNIKKE MØDER



MØDER, DER ALDRIG HAR FUNDET STED 

På Louisehøj tilbyder vi ro, helt private omgivelser, håndholdt service, 
gastronomi og dansk design.

I den gamle overlægebolig kan man være helt sig selv, når fortrolighed 
og diskretion er vigtigt. 

Det er muligt at ankomme til og forlade Louisehøj ubemærket. Der er 
reserveret p-pladser lige ved palæet, og hvis I ønsker at overnatte, kan 
det ske i Christians Palæ få skridt fra Louisehøj. 

Vi siger med et glimt i øjet, at Louisehøj er perfekt til de møder, der 
aldrig har fundet sted. 

Velkommen på Louisehøj. 



KUN FOR JER 

Jeres møde er det eneste, der finder sted på Louisehøj. 
Der er dedikeret kokke og tjenere til netop jer hele dagen, 
så I bestemmer helt selv, hvornår I vil spise eller nyde en 
kop friskbrygget kaffe og slappe lidt af i vinterhaven eller 
herreværelset. 

Det er så fleksibelt, som det kan blive. 





SMUKKE RAMMER OM MØDET 

To stuer en suite med udsigt over Kolding Fjord danner 
den perfekte ramme om mødet. 

Stuerne er indrettet med ovale borde og forbundet med 
franske døre. Det betyder, at I kan holde møde i den 
ene stue og nyde den udsøgte forplejning i den anden. 
I finder naturligvis det mest moderne AV-udstyr i vores 
mødelokaler. 

I underetagen rummer Louisehøj en vinkælder og to 
mødelokaler. Det gør huset perfekt til f.eks.  
forhandlinger, hvor der kan være behov for, at parterne 
går hver til sit og drøfter detaljer. 

Hvis vejret tillader det, kan I vælge at trække ud i den 
store, ugenerede have og afholde dele af mødet ved 
haveborde. 
 
Louisehøjs indretning og størrelse fungerer godt til et 
møde med op til 14 gæster, men allerbedst til 10-12 
gæster. 

 



GASTRONOMISKE OPLEVELSER 

En veltilberedt frokost, der forkæler  
smagsløgene og giver energi til dagens videre  
opgaver. Kager fra vores egen konditor.  
Dinnersnacks i vinkælderen over et køligt glas 
champagne. Aftenmenuer med tre, fem, syv  
fristende retter. Eller en enestående  
gourmetoplevelse med 18 serveringer i alt. 

Louisehøjs kokke går hele vejen for at levere  
det ypperste hver eneste gang. På Louisehøj  
serveres kun udsøgte råvarer med fokus på  
økologi, årstiden, det lokale, skoven og fjorden.

Til alle møder er der vand, frisk frugt,  
økologisk saft, spændende snacks, stempelkaffe  
og te. 

Der mangler kort sagt ikke noget, når I mødes  
på Louisehøj. Og hvis I har helt særlige ønsker 
eller behov, imødekommer vi dem. 

 



KREATIVE TANKER 

Et mødelokale i underetagen på Louisehøj 
er indrettet som et særligt rum, der  
indbyder til kreativitet og nye idéer. 

Væggene er prydet af tænketavler i seks 
farver og inviterer til at benytte fysikeren 
og forfatteren Edward de Bonos kreative 
værktøj ”6 Thinking Hats”. 

Tavlerne kan bringes i spil, når et møde 
kører fast, eller I bare har behov for  
inspiration. Systemet får mødedeltagerne 
til se alle sider af en sag med friske øjne. 
En oplagt mulighed for at skabe resultater 
i fællesskab. 

 

DANSK DESIGN I  
VERDENSKLASSE 

Møblerne på Louisehøj er tegnet af den 
verdensberømte arkitekt Finn Juhl. 

Bemærk særligt stolene i stuerne.  
De blev sat i produktion netop til  
Louisehøj. 

De originale Finn Juhl-tegninger blev  
fundet på Kunstindustrimuseet, og i  
samarbejde med møbelproducenten  
One Collection fik møblerne et liv. 

Når vi dækker op på Louisehøj, sker det 
med smukke duge og servietter designet  
af Arne Jacobsen og fremstillet hos  
Georg Jensen Damask i Kolding. 
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