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Postkort fra Møn
Tag på udflugt – eller ferie – 
på øen, der har så meget at 
byde på. Er du heldig, kan du 
endda vinde et ophold... 

Faxe og Stevns får 
lettere til banken
Stor søgning fra Østsjælland  
får Møns Bank til at oprette  
en ny afdeling i Rønnede 
 
Drømmeren fra Dalby
Det er ikke forbudt at drøm-
me, især ikke, hvis man er i 
stand til at gøre drømme til  
virkelighed – det er Jacob 
Eriksen fra PJE Huset i Dalby 

Mærkbare fordele
50 aktier i Møns Bank –  
mere skal der ikke til for at  
blive Plus-kunde i banken  
og få gratis hverdag samt  
en lang række andre fordele

Hvilke idrætsfolk har 
fortjent 60.000 kroner?
Indsend dine forslag inden 
den 18. marts – så kommer 
de måske på podiet til den 
store idrætsfest i Præstø 
den 25. april

Banken med stærke relationer – værd at anbefale

Pia og Lars Enggaards gamle bank
sagde nej til at hjælpe, så i stedet
fik de opfyldt deres drøm om ny båd  
gennem Møns Bank

Hvor svært 
kan det være?

Nyt fra



Tak for opbakningen!

”I har en opgave foran jer,” sagde skatte-
minister Karsten Lauritzen (V) ved Finans 
Danmarks årsmøde i december. ”I tider 
med sager om hvidvask og udbyttesvindel 
skal bankerne blive bedre til at vise den 
værdi, de skaber for samfundet.”

I Møns Bank har vi noteret os ministe-
rens ord. Ikke, at vi på nogen måde føler 
os ramt, snarere tværtimod, men hans 
budskab om at blive bedre til at vise, hvad 
vi skaber af værdi for samfundet – det vil 
jeg gerne sætte fokus på.
 
Værdien for kunderne
Først og fremmest er det jo vores kunder, 
der mærker en forskel. Hurtig og fleksibel 
betjening er en mærkesag for os, og vi 
hører ofte fra nye kunder, der kontakter 
os, at de er overraskede over, at vi stadig 
prioriterer den personlige dialog, indsigt og 
forståelse så højt.

Med vores nye afdelinger i Næstved, Vor-
dingborg og nu Rønnede er Møns Bank på 
rette vej. Det kan vi ikke kun selv mærke, 
men også læse i de analyser, som jævnligt 
bliver lavet. Senest har konsulentfirmaet 
Wilke interviewet mere end 1.500 danske 
bankkunder, hvor fem ud af seks svarer, at  
banken som et fysisk sted har betydning 
for dem. Samtidig er ”den personlige og 
stærke relation mellem kunde og bank sta-
dig helt central”. Citatet er næsten identisk 
med vores vision om at være Banken med 
stærke relationer – værd at anbefale.

Vi har en stærk indikator på, at vores 
forretningsmodel virker, da rigtig mange af 
vores kunder flittigt henviser nye kunder 
til banken. Det sætter vi stor pris på, for 
det medvirker til, at vores forretning bliver 
endnu stærkere.

Værdien for samfundet
Bor du i bankens markedsområde, så får 
du også værdi af Møns Bank, selv om du 
måske ikke er kunde i banken...

Vi skaber værdi for vores lokalsamfund 
ved at understøtte den lokale erhvervs-
udvikling, både via direkte finansiering og 
investeringer – men også som katalysator 
og sparringspartner. Vi har indgået talrige  
sponsorater med foreninger i vores lokal-
områder, hvor vi ser det som en naturlig 
opgave at støtte de mange interesse- 
fællesskaber, hvor frivillige kræfter er med  
til at styrke sammenhængskraften lokalt.  

Værdien for ejerne
Aktionærer i banken har kontante fordele 
som kunder, når de handler i banken. Det 
hænger sammen med vores ønske om,  
at der skal være stort sammenfald mellem 
vores kunder og ejere.

I foråret gennemførte vi en emission, der  
blev tegnet fuldt ud. Jeg vil gerne her tak-
ke for opbakningen, som har styrket vores 
kapitalgrundlag. Det er en investering, der 
skal være med til at sikre vores tilstede-
værelse på det finansielle landkort i årene 
fremover og dermed en langsigtet værdi- 
tilvækst for vores aktionærer.

Vi er netop nu i gang med at forberede 
åbningen af bankens nye filial i Rønnede. 
Allerede fra den første offentliggørelse af 
vores planer har vi fået mange henvendel-
ser fra kunder og interessante samarbejds-
partnere i området. 

Det er rigtig dejligt at mærke, og jeg 
vil gerne sige tak for den opbakning, som 
vi hver dag møder i banken. Opbakning 
om den lokale bank er opbakning til lokal-
samfundet. Et gensidigt forhold, som gør, 
at Møns Bank også i fremtiden medvirker 
til værdiskabelsen i samfundet. 

Velkommen i Møns Bank!

Flemming Jul Jensen
Bankdirektør

En lille spiller kan godt gøre sig på den store bane  
– det så vi i håndbold i januar, og det er lidt  
den samme følelse, vi dagligt bliver bekræftet i...   

 Hovedkontor

Stege
Storegade 29, 4780 Stege
Tlf. 55 86 15 00

www.moensbank.dk
post@moensbank.dk
Reg.nr. 6140 · CVR-nr. 65 74 60 18

Åbningstider generelt
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00
Torsdag til kl. 17.00
Derudover rådgivning efter aftale
samt døgnåbne pengeautomater 
(inkl. euro samt indbetaling)

Filialer
 
Næstved
Vinhusgade 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 75 30 00

Rønnede
Industrivej 2, 4683 Rønnede
(Dyssevej 3, Kongsted i byggefasen)
Tlf. 54 88 61 00 

Præstø
Svend Gønges Torv 2, 4720 Præstø
Tlf. 55 94 17 00 

Vordingborg
Algade 86, 4760 Vordingborg
Tlf. 55 31 24 00 

Møn Direkte  *)
Industrivej 2, 4683 Rønnede
Tlf. 54 88 61 00 
 
*) Kørende konsulenter for kunder  
i områder uden filialdækning.
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Efter succesfulde etableringer 
i Næstved og Vordingborg er 
Møns Bank nu klar til at styr-
ke indsatsen på Midt- og Øst-
sjælland, herunder Stevns.

- Vi etablerer en slagkraftig 
afdeling i Rønnede som følge 
af vores stigende aktivitet 
på Østsjælland gennem de 
senere år – fra Rønnede mod 
Haslev og ud mod Stevns, 
siger bankdirektør Flemming 
Jul Jensen.

Stort potentiale
Møns Bank overtog aktivite-
terne efter Kongsted Spare-
kasse tilbage i 2013.

- Gennem de senere år har 
vi mærket en øget interesse 
for en bank med en lokal 
profil, og det er ikke blevet 
mindre efter at de landsdæk-
kende pengeinstitutter har 
nedlagt filialer i byer som 
Faxe, Haslev og Store Hed-
dinge, tilføjer han. Vi ser 

Med ny afdeling i Rønnede åbner Møns Bank  
et brohoved mod Midt- og Østsjælland

- Vi har prioriteret tilgænge-
lighed højest, og valget er 
blevet en central placering i 
Rønnede, som er et trafikalt 
knudepunkt for området, 
siger Flemming Jul Jensen. 

Bygningerne rummer gode 
arbejdsrammer og mødefa-
ciliteter, herunder den gamle 
byrådssal, der kan anvendes 
til større kundearrangemen-
ter og møder med det lokale 
erhvervsliv.

- Medvirkende til beslutnin-
gen har også været, at vig-
tige samarbejdspartnere som 
Business Faxe bliver vores 
nabo, og Østdansk Landbo-
forening er lige om hjørnet. 

Indtil lokalerne i Rønnede 
er klar om kort tid arbejder 
holdet bag den nye afdeling 
fra Dyssevej 3 i Kongsted.

Lokalbanken lever
Finanskrisen har kostet en 
række banker livet. Alligevel 
ser Flemming Jul Jensen lyst 
på fremtiden for Møns Bank.

- Vi mærker, at lokalbanken 
lever, og det er ikke vores 
vurdering, at udviklingen 
med færre lokalbanker har 
været kundernes ønske. 

Det er en generel tendens, 
at elektroniske løsninger og 
selvbetjening tager over.

- Vi er naturligvis opmærk-
som på udviklingen, men i 
Møns Bank går den digitale 
bank hånd-i-hånd med den 
gode, personlige betjening. 
Og netop de stærke relatio-
ner er vores særkende og 
store aktiv, slutter han.

Både Mogens Nielsen, Brian Arnvig og Henrik Steen Hansen er i dén grad på 
hjemmebane i bankens nye filial – mød de øvrige spillere på side 4. 

Michael Dahl (fra Karise Byg 
og Anlæg) og bankdirektør 
Flemming Jul Jensen. 

Ny spiller  
på banen

derfor et stort potentiale i at 
være en ny spiller på banen. 

Området er kendetegnet 
ved en del mindre og mel-
lemstore virksomheder samt 
veldrevne landbrug, hvortil 
kommer stærke lokalsamfund 
i tilknytning til provinsbyer-
ne, der også har et rigt for-
eningsliv og mange attraktive 
områder med bosætning.

Møns Bank har endvidere 
stort kendskab til området, 
hvor banken de senere år 
har haft konsulenter fra Møn 
Direkte kørende; en aktivitet, 
der naturligt vil fortsætte.

Central placering 
i trafikknudepunkt
Den nye afdeling placeres i 
den tidligere rådhusbygning 
på Industrivej 2 i Rønnede, 
som entreprenør Michael 
Dahl fra Karise Byg og Anlæg 
ejer. Samtidig flytter bankens 
pengeautomat fra Kongsted 
til Rønnede. 

NY AFDELING
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Også Lisbeth Hansen og Helle  
Jacobsen har mange års er- 
faring i rådgivning af privat-
kunder – og endelig mønstrer 
afdelingen også Pia Rokkjær, 
der med erfaring i bankens 
systemer og rutiner er til stor 
hjælp for sine nye kolleger.

Indtil lokalerne i Rønnede 
er klar om få måneder, arbej-
der holdet fra Dyssevej 3 i 
Kongsted.

NY AFDELING
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Velkommen  
til Rønnede

Tilgængelighed, fleksibilitet 
og nærhed er ikke en selv-
følge i en bank i dag. Men i 
Møns Bank er stilen lagt.  

- Vi tager selv telefonen, 
og vi kan faktisk godt li’ det!

Sådan siger Brian Arnvig, 
der står i spidsen for ban-
kens nye afdeling i Rønnede. 

- Vi har fx ikke noget call-
center, men giver kunderne 
mulighed for at ringe direkte 
til deres rådgiver. Vi lægger  
også vægt på, at man ikke 
skal vente i ugevis på et 
møde, når det handler om 

livets store beslutninger eller 
virksomhedens investeringer. 

Gode gamle dyder
- Kald det gamle dyder, men 
vi er på tæerne for at yde den 
gode service, som vi ved, at 
kunderne sætter pris på. 

Henrik Steen Hansen er 
også at finde blandt medar-
bejderne. Han er stærkt for-
ankret i det lokale erhvervsliv 
og har rådgivet adskillige 
virksomheder gennem årene. 
Og han fortsætter sine kun-
debesøg i området.

Et bankhold med mange ekspertiser er klar til 
at betjene både nye og eksisterende kunder i 
Faxe og Stevns kommuner

Mogens Nielsen er nærmest 
synonym med Dalby. Han 
har stor indsigt i de lokale 
forhold og har oparbejdet et 
stærkt netværk gennem åre-
ne, både fagligt og privat.

- Jeg er jo ny i Møns Bank, 
men finder, at de værdier, 
banken står for, meget ligner 
mine egne. Det handler om 
kompetent rådgivning, højt 
til loftet, rummelighed, og 
at man er der for kunderne, 
både i med- og modgang, 
siger han.

Peter Terp er landbrugs-
rådgiver, oprindelig uddannet 
landbrugstekniker, suppleret 
med finansiel overbygning. Et 
stærkt kort, når det handler 
om landbrugsfinansiering. 

Områdets privatkunder vil 
blive betjent af Kim Seberg, 
Henriette Lambæk og Mimi 
Byrholt, alle med stor indsigt 
i privatøkonomiske forhold, 
som kommer kunderne til 
gode i form af individuelle 
løsninger.  

Nærvær, dialog og indlevelse er nøgleord for Møns Bank, og afdelingen i 
Rønnede tilbyder alle former for rådgivning af privat- og erhvervskunder. 

Hanne Han-
sen er er- 
hvervskonsu-
lent og arbej-
der i Præstø, 
men betjener 
også kunder i 
Rønnede.  

Palle Bach 
er erhvervs-
konsulent i 
Stege og er 
også klar til 
at betjene 
kunder i  
Rønnede.

Jørgen H. 
Alsing er 
investerings-
konsulent og 
betjener kun-
der i Præstø, 
Rønnede og 
på Møn. 

Henrik 
Holm er  
investerings-
konsulent og 
betjener kun-
der i både 
Næstved og 
Rønnede.

Peter Terp, Henrik Steen 
Hansen, Brian Arnvig, 
Mogens Nielsen, Pia Rokkjær, 
Kim J. Seberg, Mimi Byrholt, 
Henriette Lambæk, Lisbeth 
Hansen og Helle Jacobsen.

Dem møder du 
også i Rønnede
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Jeg kan næsten ikke
få armene ned...

Ordene kommer fra Faxe 
Kommunes borgmester,  
Ole Vive, der ser bankens 
etablering som et vigtigt sig-
nal oven på en lidt svær tid.

- Vi kæmper lidt med det, 
jeg kalder ’den sydsjælland-
ske depression’, hvor vi har 

- Jeg vil være helt ærlig og 
sige: Det har vi ventet på. 
Vores hjørne af Danmark er 
temmelig underbanked, så 
det er en stor fornøjelse, at 
Møns Bank nu tror så meget 
på området, at de vil oprette 
en afdeling i Rønnede. 

været gode til at tale tingene 
ned i stedet for op, siger 
han. Det er heldigvis ved at 
vende nu, godt hjulpet af 
store projekter som fx de nye 
boligudstykninger i Haslev, 
Eco Valley og Stop 37 med 
flere erhvervsmuligheder - og 
fibernettet, der vil bringe os i 
førertrøjen i Region Sjælland.  

- Kulturelt har vi også en 
del flere tilbud end tidligere, 
og turistmæssigt har vi store 

forventninger til det nye tårn 
på Camp Adventure, der har 
international bevågenhed.

- Så kommer Møns Bank, 
og det kunne måske give den 
ketchup-effekt, der gør, at vi 
får endnu mere drivkraft.

Dygtige håndværkere
Hver dag pendler omkring 
11.000 ud af Faxe kommune, 
mens ca. 5.000 pendler ind.

- Det er primært håndvær-
kere, siger Ole Vive, og dem 
er jeg stolt af. De er meget 
efterspurgte, og de gør et 
godt stykke arbejde. 

På ønskesedlen står bl.a. 
flere overnatningsmuligheder 
og en bedre infrastruktur.

- Vi kunne godt bruge et 
eller flere nye overnatnings-
steder, siger han. Og rent 
infrastrukturelt arbejder vi 
fortsat hårdt på den sjæl-
landske tværforbindelse, lige-
som vi presser på for – bog-
stavelig talt – at få den nye 
jernbane på skinner.

Men primært er Ole Vive 
en glad mand, der ser i kry-
stalkuglen, at befolkningsud-
viklingen går den rigtige vej 
med flere og flere borgere. 
Og nu altså også en ny bank.

Også en hilsen fra Stevns
Store Heddinge og Stevns er 
muligvis det største område i 
Danmark, som ikke længere 
har en bank.

Her vil Møns Bank også til-
byde sig som områdets bank, 
primært via Møn Direkte,  
som er på hjul og kan kom-
me på besøg hos kunderne. 

Borgmester i 
Stevns kom-
mune, Anette 
Mortensen 
(V), siger:
- Jeg vil også 
gerne byde 
Møns Bank 

velkommen til naboområdet. 
Det glæder mig, at banken 
satser på lokalområderne, 
og jeg håber, at borgerne på 
Stevns kan få stor glæde af 
bankens tilbud.

Udstykninger i Haslev, fremgang i erhvervs-
livet, bedre infrastruktur – og nu kommer 
Møns Bank også til området. Fantastisk!

Borgmester Ole Vive (V), Faxe Kommune, glæder sig over interessen fra 
Møns Bank og ser etableringen som endnu en drivkraft i området.

NY AFDELING



Der sker ikke en skid.
Ja, dén sætning er måske 

ikke den bedste sællert for 
Møn. Og så alligevel: Prøv at 
skrive den på internettet og 
sæt .dk efter. Så dukker et af 
Møns populære overnatnings-
steder op, Fyrhytten, som er 
voldsomt booket og i øvrigt 
har indbragt Ole Eskling en 
innovationspris. 

Ole er indbegrebet af Møn. 
Født og opvokset på klinten, 
Resort Manager for Klintholm 

Gods og med i flere samar-
bejder på øen. Og på lands-
plan.

- Møn er in, siger han. Der 
er momentum i det, vi har 
arbejdet for gennem flere år,  
og når jeg er til møder i 
København, spørger man 
nysgerrigt til, hvordan vi har 
fået så meget gang i tingene. 

Naturen er enestående
- Først og fremmest har vi 
jo vores enestående natur, 

Møn har ikke kun sin egen selvstændige bank  
– øen har også en fantastisk natur med et hav 
af oplevelser for en udflugt eller en hel ferie...

vi mange ildsjæle, der er ved 
at finde formlen på.

- Den næste generation af 
turister søger noget andet. 
De kan snildt tage på storby- 
ferie den ene uge, og næste 
uge ønske sig ægte outdoor-
oplevelser, siger han. Og de 
vil gerne betale, så hvorfor 
skulle vi ikke tage penge for 
de oplevelser, vi tilbyder?

International 
opmærksomhed
Og oplevelserne står virkelig 
i kø. Fra de små mirakler, der 
kan ske, når man er mutters 
alene i Fyrhytten – og til de 
helt store, hvor man næsten 
ikke kan tage det hele ind på 
én gang. 

- For to år siden fik Møn og 
Nyord prædikatet Dark Sky 
af den internationale IDA-

Postkort fra Møn

muligvis en af de smukkeste 
i landet, men den sælger jo 
ikke billetter i sig selv. Natu-
ren skal formidles, og det er 

OPLEVELSER PÅ MØN
Møns Klint 
Geocenter Møns Klint
Camønoen 
Dark Sky 
UNESCO Biosfære
Nyord, whisky, lodsby, fugle... 
Kirkerne og museerne på Møn 
Liselund slot og park
Klintholm Havn
Thorsvang Samlermuseum 
Sommerens tirsdagsmarkeder
Sildemarked, æblernes dag m.m.
Kunsthåndværk og gallerier
– og meget mere... 

Vind et gavekort

til dit ophold:

Prøv lykken på  

moensbank.dk/moen

FERIE ELLER UDFLUGT?

Ole Eskling elsker Møn...

6  nyt fra møns bank



FERIE ELLER UDFLUGT?

organisation. Det gav gen-
lyd i hele landets medier og 
siden verden over, siger Ole. 
Flere internationale magasi-
ner skrev om Møn, bl.a. Air 
Berlin, som bragte 10 sider 
om vores sorte nattehimmel 
med de tusinder af stjerner. 

- Det kan godt være, det 
findes andre steder i landet, 
men det var os der fandt på 
at indstille det først, tilføjer 
Ole med et smil.

Også National Geographic 
faldt for nyheden og var på 
besøg sidste år for at skrive 
en længere reportage. Ole 
var vært.

- Det er første gang, maga-
sinet koncentrerer sig om et 
mindre område af Danmark, 
så det bliver spændende at 
se artiklen, når den udkom-
mer til marts, siger Ole. 

Dark Sky er blevet fulgt op  
af endnu en international an-

04/2017

Stairway to heaven
The darkest nights, 

the brightest stars – welcome to 
the island of Møn

Einfach
galaktisch 

Die Insel Møn kämpft für  
die dunkle Seite der Nacht

AB04_00_CoverS.indd   1
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erkendelse, nemlig Biosfære 
fra UNESCO, der understøtter 
områder verden over, hvor 
mennesker og natur lever i 
harmoni med hinanden. 

- Det handler ikke om krav 
og restriktioner, men om at 
sikre balancen i naturen, og 
fx tilplanter seks mønske 
landmænd dele af deres jord 
med en særlig frøblanding, 
der sikrer optimale vilkår for 
vilde bier, fortæller Ole.

Med udnævnelsen udpeger 
UNESCO den mønske natur 
til at være i verdensklasse.

Til fods på Camønoen
Naturen er også omdrej-
ningspunkt for Camønoen,  
175 km eller 250.000 skridt 
gennem Klintekongens land, 
på stier i urskoven, ind i 
jættestuernes indre, tæt på 
grotteedderkoppen, langs 
strand, på mark – og med 
mulighed for at få en del kul-
turhistorie ned i rygsækken. 

Camønoen er skabt af ild-
sjæle og åben hver dag, hele 
året. Og turen bør starte på 
www.camoenoen.dk, så man 
får alt om vandposter, etape-
beskrivelser, overnatning og 
provianteringsmuligheder. 

Handel og vandel
Hvis man vil have et overblik 
over, hvad Møn ellers kan 
tilbyde, kan man tage et kig 

i handelsstandsforeningens 
program. 

- Her er det især Tirsdags-
markederne, der er et hit, 
fortæller Ole. Op mod 10.000 
lægger vejen forbi Stege, når 
der er marked seks tirsdage 
i juli og ind i august. Andre 
sikre hits er Sildemarkedet i 
september og Æblernes Dag 
i oktober. 

Kunsthåndværk og gallerier 
går man heller ikke forgæves 
efter, ligesom kirkerne og 
museerne bestemt også er et 
besøg værd.

Lake Apartments 
åbner til påske
- Hvis jeg skal fremhæve 
andre højdepunkter, må det 
være et besøg på Nyord, 
Liselund slot og park, Klint-
holm Havn og Thorsvang 
Samlermuseum, siger Ole. 
Alle sammen meget popu-
lære seværdigheder. 

Til påske åbner Klintholm 
Gods Lake Apartments – otte 
hotellejligheder med café og 
gårdbutik på den ombyggede 
Hunosøgaard. 

- Her på falderebet bliver 
jeg nødt til at kippe med fla-
get for Møns Bank, siger Ole. 
Uden den lokale bank, som 
forstår sit nærområde og 
støtter op om det hele, ville 
rigtig meget gå tabt. Bare 
se på andre steder i landet, 
hvor man ikke længere har 
sin lokale bank... 

Air Berlin fortalte i 2017 deres to millioner læsere om 
den flotte nattehimmel på Møn og Nyord. Magasinet kan 
nu også findes på www.moensbank.dk/darksky.

Fyrhytten består af et fyr, en 
hytte, et badekar og ikke ret 
meget andet, men stedet er 
vældig populært. Gå ind på 
www.moensbank.dk/moen 
og deltag i konkurrencen om 
et unikt ophold på stedet!

Der har været fint besøg på 
Møn, som i marts udmønter 
sig i det ikoniske magasin, 
National Geographic. 
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En brat opvågning. Sådan én 
kan man hurtigt få, når tele-
fonen ringer. Men nu er Jacob 
ikke typen, der giver sig af 
med at sidde og dagdrømme.  
Dels fordi han lever af at føre 
drømme ud i livet, dels fordi 
hans telefon ringer konstant. 
Over 100 gange om dagen! 

- Jeg må lige svare, siger 
han. Tænk, hvis det er en ny 
kunde til PJE Huset...

Initialerne er fra hans far, 
Preben Jens Eriksen, men i 
dag viderefører Jacob firmaet 
med sin ven René Lund Ras-
mussen som partner, selv om 
René har meget andet at se 
til og ikke er med i driften.

- Min far var værktøjs-
mager og læste i søværnet, 
inden han besluttede sig for 

Et af vores første store fælles 
projekter blev 40 boliger på 
Spurvekrogen i Dalby, fortæl-
ler Jacob. 

Det var omkring årtusinde-
skiftet, og få år senere blev 
to storparceller på Akacievej 
i Rønnede bebygget med 6 
parcelhuse og 30 ejerboliger.

Mere end totalentreprise
Man kan faktisk ikke tage 
munden for fuld, når man vil 
beskrive virksomhedens profil 
i dag. Jacob arbejder med en  
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række underleverandører og 
har en finger med overalt. 

- Vi udfører ikke kun total-
entrepriser i traditionel for-
stand, men har også hele 
arkitektdelen med, siger han. 

Jacob tegner i det nyeste 
ArchiCAD-program og kan 
fx visualisere rumindretning 
med 3D-modeller, der på 
få sekunder kan ændres alt 
efter kundens ønsker.

- Det er en kæmpe fordel 
for både kunden og os, at vi 
kan stå for alle dele i et pro-
jekt, lige fra idéfasen til den 
færdige udførsel, siger han.

Hjem og legeplads
Én ting er rækkehuse, noget 
andet er parcelhuse, opført 
helt efter købers smag – og 
her er Jacob ikke bleg for at 
stille sit eget familiehus til 
rådighed for inspiration. 

Drømmeren
fra Dalby

at bygge huse. I 1973 byg-
gede han til sig selv, i 1976 
til sin første kunde og senere 
kastede han sig over et stør-
re projekt med 25 andels-
boliger i granskoven ved 
Rønnede. Det var i 1986-87.

- Min far ville lave alting 
selv. Det har jeg arvet lidt, 
siger Jacob, som oprindelig 
er udlært murer i 1993 og 
senere bygningskonstruktør 
i 2000.

Kriser kommer og går, og 
sådan har det også været for 
PJE Huset. 

- Derfor var det vigtigt for  
min far at være omstillings- 
parat. Gik det ikke med par- 
celhuse, så kunne man kaste 
sig over erhvervsbyggeri, og 
det gav ham bred erfaring.  

Det er ikke forbudt at drømme, især ikke, 
hvis man er i stand til at gøre drømme til  
virkelighed – det er Jacob Eriksen, som 
med PJE Huset i Dalby står bag en lang  
række stilrene og funktionelle byggerier

BYGGEEVENTYR

Erhvervsrådgiver Hanne Hansen fra Møns Bank lægger vejen forbi Jacob Eriksen, 
hvis hjem både er udstillingsvindue og legeplads for nye ideer, her en badesø...

Nyeste projekt er en række lækre boliger på Mellemvang i Rønnede.

Mere end én gang har Jacob bygget i Rønnede, 
her på Gl. Næstvedvej – i øvrigt med udsigt til  
det nye tårn på Camp Adventure. 



”Vi bruger  
Møns Bank...
...fordi vi altid får hurtige 
tilbagemeldinger, super 
service og enestående 
sparring.” 

Erhvervsrådgiver Hanne Hansen fra Møns Bank lægger vejen forbi Jacob Eriksen, 
hvis hjem både er udstillingsvindue og legeplads for nye ideer, her en badesø...

- Det er jo både vores hjem 
og arbejdsplads, men også 
en legeplads, hvor man kan 
eksperimentere med nye 
ideer og materialer, siger 
han. For eksempel drømte vi 
om en pool i baghaven, men 
så fandt jeg ud af, at det var 

sjovere at lave en badesø.   
Selvrensende, selvfølgelig.

Inde i huset er der dobbelt- 
høje rum, som giver lys og 
velvære i hverdagen, og en 
hel væg skiller sig ud med et 
flot råt beton-look.

- Vigtigst af alt er dog, at 
det er lykkedes mig med sol-
celler at bygge et Nulenergi-
hus, som faktisk producerer 
mere energi, end det forbru-
ger, siger han. Det er stort!

Banken er med
I det hele taget siger Jacob 
sjældent Nej til en opgave. 
Om det er nye klassevæ-
relser på Druestrup Friskole 
eller en kreativ ombygning af 
SuperBrugsen i Dalby, så er 
han klar. Og banken er med. 

- Jeg har bestemt ikke for-
trudt, at jeg skiftede til Møns 
Bank, siger han. Priserne 
er rimelige, og jeg kan til 
enhver tid ringe direkte til 
min rådgiver Hanne Hansen, 
og hun ringer til mig, når 
der er noget, jeg skal være 
opmærksom på. Det er rart, 
at man ikke skal starte for-
fra, hver gang man skal ha’ 
fat i banken.
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Når det er vinter, er der god tid til at komme til bunds i 
tingene på St. Linde Maskinstation mellem Karise og Hårlev 
på Stevns. 

- Ja, vi ligger næsten stille, siger Henrik Johansen, som 
dog skal være klar på 90 min. med sneplovene, hvis det 
skulle sne i Faxe og København.

Fra fluer til wrap
Henrik er tredje generation på maskinstationen, som blev 
etableret af farfar Vilhelm i 1950 og startede med at sprøj-
te for fluer i de lokale stalde. Siden er det gået slag i slag, 
og maskinparken tæller i dag mere end 30 enheder, der 
kan harve, pløje, slå og så – og ikke mindst wrappe græs; 
et af virksomhedens specialer, som der er stor efterspørgsel 
efter. Om sommeren...

- Her arbejder vi fra kl. 4.30 om morgenen, og til vi dejser 
om ved 23-tiden, griner Gitte. Ved siden af sin tjans som 
medhjælpende hustru arbejder hun også som køkkenassi-
stent på Idrætsefterskolen Stevns, hvor 200 personer hver 
dag skal have noget at spise.

Det arbejdsomme ægtepar får hjælp, når det går hårdest 
for sig. Men ellers er de meget på egen hånd.

- Heldigvis har vi gode folk at trække på, siger Henrik. 
Også når det kommer til finansiering, hvor vi bare ringer og 
får fat i Peter Terp – og en god løsning. Sådan var det ikke 
i vores gamle bank, så vi kan kun anbefale Møns Bank.

Stævnemøde 
på Stevns

KUNDEBESØG

Det skal ikke komme an på afstanden, når  
det handler om banksager – så Møns Bank 
tager gerne den bærbare under armen og  
kommer ud til kunderne

Landbrugsrådgiver Peter Terp fra Møns Bank 
på besøg hos Gitte og Henrik Johansen. 

Nyeste projekt er en række lækre boliger på Mellemvang i Rønnede.

SuperBrugsen i Dalby er endnu et projekt, PJE Huset har fat i. 

”Jeg bruger  
Møns Bank...
...fordi jeg får hurtige
tilbagemeldinger, super 
service og enestående 
sparring.” 



Fordelspakker fra bankerne 
indeholder som regel altid 
betingelser om et vist forret-
ningsomfang, at man samler 
sine forretninger eller betaler 
et kvartals- eller årsgebyr.

- Sådan er det ikke i Møns 
Bank, fortæller marketing-
chef Susanne B. Jensen. Vi 
har kun sat ét enkelt krav, 
som er til at forstå: 50 stk. 
Møns Bank-aktier i depot i 
banken...

- Mere skal der ikke til, før 
man får adgang til en række 
gratis ydelser, kontante 
rabatter, når man bruger 

Møns Bank har stor succes med sin fordels-
pakke for både erhverv og private: Gratis 
ydelser, kontante rabatter, når man bruger 
banken og lejlighedsvise tilbud med rabat  
– det er fordele, der er til at få øje på 

Mærkbare 
fordele

banken samt lejlighedsvise 
tilbud med rabat, fortsætter 
hun. 

Gratis hverdag
Kongstanken for private er, 
at man får en gratis hverdag. 

VISA/Dankort bliver uden 
gebyr – og så kan man gå 
hen til en hvilken som helst 
pengeautomat i landet og 
hæve gratis på sit Dankort 
eller VISA/Dankort. 

- Også Netbank bliver gra-
tis, både med hensyn til års-
gebyr og i daglig brug, siger 
Susanne Jensen. 

Dine fordele med Privat Plus og Ung Plus Frekvens Standard Din pris
VISA/Dankort Årligt 225,00 kr. Gratis
MasterCard Debet Standard Årligt 300,00 kr. Gratis
Udbetaling i danske pengeautomater med Dankort/VISA Pr. udbetaling 9,00 kr. Gratis
Netbank - årlig afgift Årligt 125,00 kr. Gratis
Netbank - indbetalingskort og sammedagsoverførsel Pr. betaling/overførsel 3,00 kr. Gratis
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 5,00 kr. Gratis
Kontant valutaveksling (GBP, EUR, NOK, SEK og USD) Pr. valuta 55,00 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 975,00 kr. 530,00 kr.
MasterCard Platin Årligt 2.395,00 kr. 1.795,00 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2 % 1 %
25 % v/hjemtagelse og omlægning af Totalkreditlån Pr. lån 7.900,00 kr. 5.925,00 kr.
Formuepleje, årligt (tillægges 25 % moms) Pr. ordning 600 + 0,5 % 400 + 0,5 %
Helophævelse i utide eller deludbetaling ved pension Pr. ordning 1.300 kr. 650,00 kr.
Strakslån i Mobilbank op til 75.000 kr. *) Årlig rente / oprettelse 10% + 1000 5% + 500 kr.
PlusLøn m/kredit op til 50.000 kr. (Ung: 25.000 kr.) **) Årlig rente Ikke muligt 5 %

PRIVAT/UNG PLUS

Film, teater og sport er blandt de tilbud, som Plus-kunder i 
Møns Bank fra tid til anden får tilbudt rabat på via bankens 
samarbejdspartnere. 

*) Alm. kunder: Ann.lån 5 år · Max. 75.000 kr. · Opr.omk. 1000 kr. · Var. rente 10 % · Debitorrente 10,4 % · ÅOP 10,9 % · Samlede kreditomk. 21.883 kr.
 Plus-kunder: Ann.lån 5 år · Max. 75.000 kr. · Opr.omk. 500 kr. · Var. rente 5 % · Debitorrente 5,1 % · ÅOP 5,4 % · Samlede kreditomk. 10.512 kr.
**) Stående lån 5 år · Max. 50.000 kr. · Opr.omk. 1.500 kr. · Var. rente 5 % · Debitorrente 5,1 % · ÅOP 5,8 %.

PLUS-KUNDE I MØNS BANK



mens unge under 29 år alle 
er Plus-kunder, uanset om  
de har aktier.

50 stk. Møns Bank-aktier 
koster i skrivende stund  
ca. 6.000 kr. – og det er 
uden betydning, om man  
har dem i sine pensions- 
ordninger eller blandt den 
øvrige opsparing.

Køb af Møns Bank-aktier
Møns Bank rådgiver ikke om 
sine egne aktier. 

Banken handler kun egne 
aktier på basis af ”Execution 
only”. Det betyder, at hand-
len foretages på foranledning 
af kunden og uden egnet-
hedsvurdering, jf. myndig- 
hedernes regler.

Beregn dine rabatter
Gå ind på www.moensbank.dk/plus og vælg fordels-
pakke. Her finder du et regneark, hvor du kan indtaste  
dit årlige forbrug og straks se, hvor meget du kan spare. 

Der er mange flere fordele, 
bl.a. rabat på MasterCard 
med attraktive forsikringer.  

- Når man bruger banken,  
får man rabat – fx giver vi  
50 % rabat på oprettelse af 
lån og kreditter, og man får 
25 % rabat, når man optager  
eller omlægger et Totalkredit-
lån, tilføjer hun. 

Endelig får man adgang til 
Aktionærkonto og bankens 
PlusLøn m/kredit til en rente 
på kun 5 % (ÅOP 5,8 %).

På bankens hjemmeside 
kan man selv beregne, hvor 
meget man kan spare som 
Plus-kunde.

Oplevelser i vente
Som et ekstra plus sender 
banken særtilbud ud fra sine 
samarbejdspartnere. Det kan 
fx være rabat på billetter til 
en håndboldkamp, en aktuel 
film eller et teaterstykke.

Som nævnt er der kun et 
krav om 50 stk. Møns Bank-

aktier i depot i banken for at 
blive Plus-kunde. Det gælder 
hver voksen i husstanden, 

Dine fordele med Erhverv Plus Frekvens Standard Din pris
VISA/Dankort Årligt 225,00 kr. Gratis
MasterCard Debet Standard Årligt 300,00 kr. Gratis
Udbetaling i danske pengeautomater med Dankort/VISA Pr. udbetaling 9,00 kr. Gratis
Netbank - årlig afgift Årligt 600,00 kr. Gratis
Netbank - indbetalingskort og bankoverførsler Pr. betaling/overførsel 2,50 kr. 1,00 kr.
Netbank - sammedagsoverførsel Pr. overførsel 4,00 kr. 1,50 kr.
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 6,00 kr. 1,75 kr.
Kontant valutaveksling (GBP, EUR, NOK, SEK og USD) Pr. valuta 55,00 kr. Gratis
Udbetaling af Euro i bankens pengeautomater Pr. udbetaling 25,00 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 975,00 kr. 530,00 kr.
MasterCard Platin Årligt 2.395,00 kr. 1.795,00 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 2.200,00 kr. 1.100,00 kr.
Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2%, min. 1500 1%, min. 750
Formuepleje, årligt Pr. ordning 600 + 0,5 % 400 + 0,5 %
Helophævelse i utide eller deludbetaling ved pension Pr. ordning 1.300 kr. 650,00 kr.
Rabat på låneoptagelse i Totalkredit og DLR Pr. lån Fuld pris 25 % rabat

ERHVERV PLUS

Residens Møen
med rabat 

Hotel Residens Møen ligger  
direkte ud til kysten med 
udsigt over Bøgestrømmen 
– centralt placeret midt i 
Stege. 

Værtsparret hedder Brit 
og Christian Petersen og er 
klar til at gøre dit ophold 
til noget ganske særligt, 
uanset om det er det per-
sonlige luksusophold, den 
aktive familieferie eller det 
vigtige forretningsmøde.

25 %  
rabat til  
bankens Plus-kunder
Hotel Residens Møen er et til-
bud til bankens Plus-kunder, 
der kan gøre brug af et sær-
ligt favorabelt tilbud: 25% 
rabat på et weekend-ophold 
frem til 1. juni 2019. Ring til 
Brit på tlf. 22 36 72 72 og 
oplys, at du er Plus-kunde.

To Plus-kunder har tidli-
gere vundet et ophold. Det 

er Gregers Østervig Frank 
i Præstø og Ellen Nina Jo-
hansen i Faxe.

Vil du også vinde?
Der er flere chancer for at 
vinde: Mandag den 1. juli 
trækker Møns Bank igen et 
par heldige vindere blandt 
alle bankens Plus-kunder.

+

To heldige vindere får et 
gratis ophold – og andre  
kan få rabat på Residensen   
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GENERALFORSAMLING

Direktør  
Christian Brix-Hansen
Stege

Medlem af 
bankens 
bestyrelse. 
Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2009 
og blev sam-

me år valgt ind i bankens 
bestyrelse. 

Christian er født i 1965 og 
er uddannet civiløkonom HD 
(R) fra Copenhagen Business 
School samt MBA fra Harvard 
University. Er direktør og 
hovedaktionær i Brix Design 
A/S, formand i Vordingborg 
Erhvervsforening, formand 
i Vordingborg Erhverv A/S, 
formand i Vordingborg Gym-
nasium og HF samt besty-
relsesmedlem i Vordingborg 
Udviklingsråd for Erhverv og 
Turisme.

Glarmester  
Mads Frederiksen
Stege 

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2010.
Mads er født 
i 1965 og 
uddannet 
glarmester.

Han er indehaver af virksom-
hederne Møns Glarmester, 
Haslev Glarmester, Møns 

Autoglas I/S og Lista Bella 
ApS. 

Mads er desuden medlem 
af Fagligt udvalg i Glar- 
mesterlauget.

Ejendomsdriftsleder  
og direktør  
Henrik Grønhøj 
Farum

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2013. 
Henrik er 
født i 1958, 
uddannet 
bygningsin-

geniør og merkonom i finan-
siering. 

Henrik har i en længere 
årrække arbejdet som con-
troller i Semco A/S. Fra 2008 
har han været driftsansvarlig 
for omkring 70 større beboel-
ses- og erhvervsejendomme 
hos Advokatfirmaet Jordan & 
Løgstrup. Er desuden besty-
relsesmedlem i flere ejer- og 
grundejerforeninger.

Direktør og medejer 
Peter Hansen
Stege

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2013. 
Peter er født 
i 1964, med-
ejer og direk-
tør i Øernes 

Revision A/S, som har afde-
linger i Vordingborg og Nykø-
bing Falster. 

Peter er endvidere direktør 
i Læger & Tandlægers revi-
sionskontor A/S og IT-Syd 
Erhverv ApS. 

Assurandør 
Mia Lykke Henriksen  
Møn

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2001.  
Mia arbejder 
til daglig  
som assuran-
dør i Stor-

strøms Forsikring. Hun er 
født i 1984 og har erhvervs-
erfaring inden for den finan-
sielle sektor og forsikrings-
branchen. 

Mia er født og opvokset på 
Møn og er fortsat bosiddende 
på Vest-Møn.

Murermester 
Stig Krogsbæk
Præstø 

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2005. 
Stig er født 
i 1957 og 
selvstændig 
siden 1986 

med virksomheden Murerfir-
maet Krogsbæk.

Tømrermester 
Anders W. Madsen
Præstø
Næstformand i repræsentant-
skabet siden 2010. Anders 
er født i 1973 og uddannet 
tømrer- og snedkermester. 
Anders driver Strandgårdens 

Møns Bank afholder generalforsamling  
onsdag den 20. marts kl. 17.15 i Møns- 
hallerne – hvor bestyrelsen foreslår  
genvalg til repræsentantskabet af de 
i alt 10 medlemmer, som er på valg i år

Landbrug 
og virksom-
heden Tøm-
rermester 
Madsen A/S, 
Bårse Tøm-
rer- og sned-
kerværksted, 

der udfører traditionelle 
byggeopgaver, desuden med 
speciale i renovering af fred-
ede og bevaringsværdige 
ejendomme. 

Direktør  
Nils Natorp
Stege

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2008. 
Nils er født 
i 1960 og 
direktør på 
GeoCenter 

Møns Klint. Nils er cand. 
merc. og formand for Møn-
Sydsjælland Turistforening og 
næstformand i House of Møn. 
Derudover er Nils bestyrel-
sesmedlem i Visit Sydsjæl-
land Møn og i Initiativgrup-
pen for Byggeri og Miljø.

Boghandler  
Elly Nielsen
Keldbylille

Formand i 
repræsen-
tantskabet 
og har været 
medlem 
siden 1992. 
Elly er født 
i 1952 og 

er selvstændig boghandler i 
Stege. 

Herudover er hun formand 
for Dansk Detail-Papirhand-
lerforening, formand for 

Valg til bankens
repræsentantskab



Rent praktisk
Indbydelse, regnskab, 
bilag m.v. fremgår af 
www.moensbank.dk – 
hvor du som aktionær 
også kan tilmelde dig. 

Aktionærer, som har 
oplyst deres e-mail, vil 
endvidere få en mail. 

Kan du ikke deltage 
i generalforsamlingen, 
kan du gøre din indfly-
delse gældende ved at 
give fuldmagt til besty-
relsen eller andre, lige-
ledes på hjemmesiden. 

House of Møn, formand for 
Handelsforeningen for Vor-
dingborg Kommune, besty-
relsesmedlem i Feriepartner 
Møn samt i Team Møn og 
repræsentantskabsmedlem i 
Sjællandske Medier A/S. 

Civiløkonom 
Peter Ole Sørensen
Præstø

Næstformand 
for bankens 
bestyrelse. 
Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2004. 
Peter er født 

i 1974 og uddannet civiløko-
nom med speciale i turisme. 
Han er ejer af rådgivnings-
firmaet CREW4U og partner i 
firmaet Parks’nTrails. 

Peter er formand for Dansk 
Cykelturisme og for menig-
hedsrådet i Skibinge samt 
bestyrelsesmedlem i Rødeled 
Fonden. Er desuden fritids-
landmand – og medlem af 
Vordingborg kommunalbesty-
relse. 

Om arbejdet i 
Repræsentantskabet 
Repræsentantskabets 
opgaver er bl.a. at være  
talerør for aktionærerne,  
repræsentere banken, virke 
for dens trivsel og bistå 
bestyrelse og direktion.

Pia og Lars Enggaard elsker livet til søs og  
glæder sig til sommeren 2019 i en ny båd.

”Vi bruger  
Møns Bank...
...fordi de arbejder hur- 
tigt, og fordi man møder 
lydhørhed og forståelse 
for sine ønsker.” 

Indsejlingen til Karrebæksminde har fået en ny beboer i form af sejlbåden Gandalf.

Pia og Lars Eng-
gaard fik opfyldt 
deres drøm om  
ny båd gennem  
Møns Bank

Hvor svært
kan det være?

En formalitet. 
Det var, hvad Pia og Lars 

Enggaard regnede med, da 
de i efteråret ville købe ny 

båd. Den gamle båd var sat 
til salg, og der var allerede 
fundet en køber – som dog 
først ville overtage til april. 
Derfor havde de brug for lidt 
mellemfinansering.

- Men nej, vi tilbyder ikke 
bådlån, var beskeden fra den 
bank, vi havde været kunder 
i gennem mange år, fortæller 
Lars Enggaard. 

- Jeg blev så vred, fortsætter 
Pia. Vi har altid haft orden i 
vores økonomi, så jeg skrev 
straks til Møns Bank. Og få 
timer efter stod vi med et 
tilsagn fra Hanne Nielsen, så 
vi ku’ købe den båd, vi havde 
på hånden. 

Nyanskaffelsen, en Bavaria 
Cruiser 40, ligger nu trygt og 
godt i Karrebæksminde, få 
kilometer fra parrets hjem i 
Næstved. 

Passede ikke ind 
- Jeg er pensioneret folke-
skolelærer og Pia farmako-
nom, så vi undrer os over, at 
selv med en sund økonomi,  
er der ingen fleksibilitet i en  
storbank, hvis man ikke lige  
passer ind i deres kasser.  

- Jamen, vi fortæller alle, 
at hvis de render panden 
mod en mur, så er det bare 
afsted til Møns Bank, tilføjer 
Pia med et smil.

FLEKSIBILITET
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Mogens 
Nielsen, 55, 
er ansat som 
konsulent i 
bankens 
kommende 
afdeling i 
Rønnede. 

Mogens er nærmest synonym 
med Dalby G&IFs håndbold-
afdeling. Oprindelig var han 
tømrer, men har gennem  
30 år arbejdet for Nykredit, 
fra 2003 som centerdirektør i 
Næstved.

Jesper B. 
Jensen, 25,  
er rådgiver i 
Næstved afd. 

Han har 
læst finans-
økonomi og 
har også 
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Møns Bank er med 
igen efter sidste års 
succesfulde relan-
cering af Næstveds 
gamle byløb

Banken løber 
med kunderne

- Dét skal vi afgjort være 
med til!

Så kontant var meldingen 
fra filialdirektør Lars Jørgen-
sen, Møns Bank i Næstved, 
da han blev spurgt, om 
banken ville gå ind som ny 
sponsor for Næstveds gamle 
byløb, Danmarksstafetten. 

- Møns Bank er blevet så 
flot modtaget, siden vi åbne-
de filial i Næstved for fire år 
siden, og vi får stadig nye 
kunder hver eneste dag. Så 
selvfølgelig vil vi gerne give 
noget tilbage til området.

Tradition og fornyelse
Nu hedder løbet Næstved-
Stafetten, og det kom rigtig 
godt fra start sidste år med 
over 600 løbere, dobbelt så 
mange som året før. 

I år afvikles løbet onsdag 
den 26. juni kl. 18.30 – en 
ændring i forhold til tidligere, 
hvor løbet altid blev afviklet 
en søndag.

- På den måde håber vi 
at få endnu flere med, siger 
Janne Jensen fra HGATM, der 
arrangerer løbet sammen 
med Næstved Firmasport. 
Vi har jo landets smukkeste 
løberute lige her midt i byen, 
så vi glæder os til at se alle, 
der har lyst til at røre sig og 
mærke samværet med fami-
lie, venner, kolleger, klasse-
kammerater og naboer... 

Der er børnehold, hvor op til 
5 børn kan løbe 1 km i run-
der, 5 km walk, hvor 3 pers. 
m/k følges ad – og selvføl-
gelig den traditionelle 5 km 
stafet, men nu blot med tre 

løbere pr. hold og fri sam-
mensætning mellem mænd 
og kvinder.

Særtilbud til Plus-kunder
Tilmelding til løbet foregår på  
www.moensbank.dk/stafet 
senest den 17. juni – og for 
Plus-kunder i Møns Bank er 
der et ekstra Plus: En lækker 
løbetrøje samt fuld forplej-
ning under løbet!

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen skyder løbet i gang.

været stedfortræder i Netto. 
Oprindelig fra Bjæverskov, 
men er nu flyttet til Næstved.

Cliff L. 
Simonsen, 
43, er ny er- 
hvervsrådgi-
ver i Vording-
borg afd. 

Han har 
et længere 

karriereforløb bag sig i flere 
pengeinstitutter og i ejen-
domsbranchen.  
 

Palle Hjem-
sted Bach, 
56, er startet 
i bankens 
erhvervsafd. 
i Stege. Han 
kommer fra 
Lollands 

Bank og har bred erfaring 
med rådgivning af erhvervs-
kunder, bl.a. med salg, finan-
siering og leasing. Derudover 
er han lokalkendt og har et 
stort netværk gennem mere 
end 25 år i bankverdenen.
 

Helle Jacob-
sen, 54, har 
arbejdet som 
privatkunde-
rådgiver i 
Nykredit 
siden 1998. 
Helle er an-

sat til bankens kommende 
afdeling i Rønnede. 

Hanne Bøgh 
Glass, 40, er 
ansat som 
økonomimed-
arbejder. Hun 
er udlært re-
visor og har 
bl.a. arbejdet 

med bankregnskab i DiBa 
gennem 7 år. Senest har hun 
arbejdet for Sorø Kommune.

Kim Ander-
sen, 52, er 
ansvarlig for 
Compliance 
og Risiko.

Han kom-
mer fra et 
lignende job  

i Nykredit, hvor han bl.a. har 
arbejdet med fortolkning og 
implementering af finansiel 
lovgivning.

Lisbeth 
Hansen, 58, 
er ansat til 
bankens nye 
afdeling i 
Rønnede. 

Hun har 
arbejdet som 

privatkunderådgiver i Nykre-
dit siden 1997. 

  
  

Nye ansigter i banken



50 bio-billetter på højkant
Hver uge er Møns Bank på Facebook med aktuelle nyhe-
der, gode råd og tips m.m. – har du lyst til at følge os, 
kan du være med i konkurrencen om 50 fribilletter til 
din lokale biograf.

Gå ind på www.facebook.dk/moensbank og giv 
siden et Like. Ønsker du besked, når vi lægger noget ud 
på Facebook, skal du også være Følger. Du deltager i 
konkurrencen ved at skrive i kommentarfeltet, hvem du 
vil have med i biografen – og hvor, du ønsker at se din 
film: Haslev, Store Heddinge, Faxe, Næstved, Præstø, 
Vordingborg eller Stege?

De heldige vindere trækkes mandag den 1. juli 2019. 
Konkurrencen er hverken støttet eller sponseret af Face-
book, og det er ikke en betingelse, at du deler den. 

Men hvem skal modtage de 
60.000 gode danske kroner?

- Det er et godt spørgsmål, 
siger Henrik Pape, formand 
for Vordingborg Idrætsråd. Vi 
leder efter kandidater i disse 
uger, så bare kontakt os!

Tidsfrist 18. marts 
Ud over Idrætsrådet er det 
Vordingborg Kommune, Øer-
nes Revision, SuperBrugsen 
Lendemark og Møns Bank, 
der samarbejder om at give 
lokalidrætten et tiltrængt løft. 

- Lokalsport og lokalbank 
går hånd i hånd, siger bank-
direktør Flemming Jensen. Vi 

støtter op om foreninger, der 
giver en sammenhængskraft 
i de mindre lokalsamfund.

Peter Hansen fra Øernes 
Revision har også god grund 
til at være med.

- Det er en stor glæde, at vi 
kan være med til at støtte op 
om lokale idrætsudøvere og 
alle de frivillige, der gør en 
kæmpe indsats, siger han. 

Anders Madsen fra Super-
Brugsen Lendemark er den 
’nye drenge i klassen’ og har 
gjort det muligt at udvide 
med tre nye priser samt en 
forhøjelse af de eksisterende.  

Idrætshøjskolen Bosei ved Præstø lægger  
hus til, når idrætsfolk i Vordingborg kommune 
fejres ved en stor fest torsdag den 25. april 

- Vi vil gerne give tilbage til 
lokalsamfundet og alle de 
trofaste kunder, der støtter 
op om os, siger han. 

De fire samarbejdspartnere 
glæder sig til at se, hvad der 
kommer ind af kandidater. 
Forslag skal sendes via www.
vordingborgidrætsråd.dk, og 
tidsfristen er 18. marts.  

Og så til fest!
Idrætsfesten er i år henlagt 
til Idrætshøjskolen Bosei ved 
Præstø, hvor der er mulighed 
for spisning fra kl. 17.30. 

Det er gratis at deltage i 
selve prisoverrækkelserne fra 
kl. 19, mens spisningen kan 
ses som en god aflønning 
af de frivillige kræfter rundt 
omkring. Tilmelding på    
www.moensbank.dk/sport.

Værsgo’... 60.000 kr.
til idrætten i Vordingborg!

Flotte præmier på højkant
• Årets idrætsforening modtager 15.000 kr. –  

og Runner Up får 10.000 kr. 

• Årets idrætstalent modtager også 15.000 kr.  

• Årets idrætsleder, Årets kammerat og Årets 
gode historie præmieres med hver 5.000 kr. 

•  Endelig er der 5.000 kr. til Årets Overraskelse...

Gratis adgang på 
Rønnebæksholm
Møns Bank og kunsthallen Rønnebæksholm ved Næstved  
har indgået en sponsoraftale, som giver Plus-kunder i 
banken gratis adgang til aktuelle udstillinger. 

Frem til 31. marts kan man opleve Fantasmer, der fx 
udstiller outsiderkunst, skabt på et psykiatrisk hospital – 
og derefter Taletid; om 1800-tallets kvindelige pionerer. 
Adgangskort bestilles på www.moensbank.dk/rh efter 
først-til-mølle princippet (i alt 80 stk. til rådighed).
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I årevis er danskerne blevet 
advaret mod at tage kviklån. 

”Det er for dyrt” og ”du vil 
komme til at hænge på en  
uoverskuelig gæld” er nogle 
af de ord, der er blevet sagt 
om kviklån. Og senest er der 
da også indført en lovpligtig 
tænkepause på 48 timer, 
før man kan få visse kviklån 
udbetalt. 

Møns Bank har nu lanceret 
Strakslån, der kombinerer 
det bedste fra to verdener: 

Det almindelige banklån, som 
traditionelt er billigere end 
kviklån – men udbetaling af 
lånet inden for få minutter!

Kunderne har  
tænkt sig om
- Vi tilbyder Strakslån, da det 
er en låntype, vores kunder 
kan få stor glæde af, siger 
marketingchef Susanne B. 
Jensen. Vi tror på, at kunder-
ne har tænkt sig om, når de 
selv opretter lånet direkte på 

Møns Bank har samlet det bedste af to  
verdener i ét produkt: Kviklånets hurtighed
og banklånets lave rente og omkostninger

Strakslån – det  
billigste kviklån

     Brænder det på, 
  er et billigt Straks-
   lån fra Møns Bank 
      klar på mobilen.
 
mobilen, og ellers
kan man selvfølgelig 
fortryde det. Det er i  
hvert fald vigtigt, at man 
har muligheden for at handle 
hurtigt og til en skarp pris, 
når chancen er der.

Halv pris for Plus-kunder
Renten på et Strakslån er 
kun 10% (ÅOP 10,9), og er 
man Plus-kunde med min. 50 
aktier i banken får man det 
endda for kun 5% (ÅOP 5,4). 

Man kan låne op til 75.000 
kr. og betale tilbage i løbet af 
5 år på de gode betingelser. 

- Kunder, der ikke har lånt 
hos os før, skal lige sige Ja 
til den nye mulighed, fortæl-
ler Susanne Jensen. Det gør 
man ved blot at kontakte 
sin sædvanlige rådgiver, og 
ellers ligger Strakslån lige for 
i Mobilbank.

Strakslån kræver alm. kreditvurdering. Efter udbetaling kommer der en låneaftale, som man godkender i Netbank.
Alm. kunder: Ann.lån 5 år · Max. 75.000 kr. · Opr.omk. 1000 kr. · Var. rente 10 % · Debitorrente 10,4 % · ÅOP 10,9 % · Samlede kreditomk. 21.883 kr.
Plus-kunder: Ann.lån 5 år · Max. 75.000 kr. · Opr.omk. 500 kr. · Var. rente 5 % · Debitorrente 5,1 % · ÅOP 5,4 % · Samlede kreditomk. 10.512 kr.


