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Banken med stærke relationer – værd at anbefale

Nyt fra

Det gælder om at være rigtig påklædt, når investerings- 
klimaet driller med fx negative renter – Møns Bank  
har en plan i form af et nyt  
stærkt formuekoncept 

Spænd hjelmen

Fliser i tre generationer
Konkurrencen fra nettet  
kommer snigende, men  
Næstved Flisecenter er klar  
til de nye tider

Pilot for en dag?
Har du altid drømt om at styre 
et fly? – Her er chancen!

Attraktive byggegrunde
Nu kan Antonibakken i Præstø 
bebygges – med den flotteste 
udsigt over byen og fjorden 

Byens Bedste Pengeinstitut
Intet mindre... da Næstved 
Cityforening havde premiere 
på ny event

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 23. marts – så kommer 
de måske på podiet til den 
store idrætsfest i Vordingborg 
Kommune den 30. april



Når man kommer ind i et nyt årti, er det 
nærliggende både at se tilbage og frem. 

Kigger vi tilbage til 2010, rasede finans- 
krisen på sit højeste og kostede både virk- 
somheder og banker livet – med tab af 
arbejdspladser, indtjening og velfærd til 
følge. Den finansielle sektors rammebetin-
gelser var således i starten af årtiet præ-
get af fusioner, filiallukninger og fyringer. 

Ingen havde forudset den udvikling, og 
den indgik ikke i nogen planer. For Møns 
Bank blev det vigtigere at navigere i for-
hold til de mange stærke strømninger i 
markedet end at følge de oprindeligt fast-
lagte planer.

Et årti mod strømmen
Lokalt betød det, at vi i 2012 og 2013 fandt 
sammen med sparekasserne i Fanefjord 
og Kongsted. Det var ikke en udvikling, 
der var drevet af planer eller kundernes 
ønsker, men en konsekvens af markeds- 
udviklingen og de mange nye krav, der 
blev stillet til sektoren.

Vi oplevede tillige, at de landsdækkende 
pengeinstitutter lukkede deres filialer i 
vores markedsområder, og i Næstved og 
Vordingborg mistede kunderne deres lokale 
banker. Der opstod nye muligheder, og vi 
fandt det naturligt at åbne filial i Næstved i 
2014 og i Vordingborg i 2016.

Den modtagelse, vi har fået gennem 
årene, har bekræftet os i, at det var den 
rigtige vej at gå. Og med vores seneste 
etablering i Rønnede i 2019, blev det et 
årti, hvor Møns Bank for alvor fik etableret 
sig på Syd- og Østsjælland – i et markeds-
område og en geografi med betydelige 
forretningsmuligheder. Et område, hvor 
Møns Bank i mange år fremover vil kunne 
udvikle og forankre sig yderligere. 

Strategien for de kommende år
I Møns Bank har vi ikke en 2030-plan, 
men strategien og planerne for bankens 
udvikling fastlægges for en periode på 3 år 
ad gangen. Indeværende strategiperiode 
slutter ved udgangen af 2020, så i løbet 
af efteråret vil retningen for de kommende 
års udvikling blive lagt.

Sideløbende med planerne tager vi 
løbende bestik af mulighederne i marke-
det, hvor vi skal være parat til at reagere 
på det uforudsete, som ”den gode vind” 
eller ”det dårlige vejr” medfører. Det har vi 
alle dage gjort. Ellers var vi ikke nået der-
til, hvor vi er i dag.

Et årti med udfordringer
2020’erne bliver ikke mindre udfordrende 
end 2010’erne at drive bank i. Her ved 
indgangen til årtiet er sektoren presset af 
et rentemiljø med usædvanligt lave renter. 
Hertil kommer stigende lovkrav samt en 
intensiveret konkurrence om kunderne. 

I Møns Bank har vi et godt udgangspunkt. 
Gennem det seneste årti er der investeret  
i nye markedsområder, hvor vi kan udvikle 
forretningsgrundlaget i det kommende år-
ti. Samtidig oplever vi stor opbakning fra 
både nye og bestående kunder. Tak for det 
– og velkommen i Møns Bank! 

Flemming Jensen
Bankdirektør

Møns Bank afsøger hele tiden nye forretningsområder, 
og vi er åbne for de muligheder, der viser sig
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I maj åbnede Møns Bank filial 
i Rønnede, og interessen for 
at blive kunde i den nye bank 
har været overvældende stor.

- Vi har mærket en utrolig 
opbakning i området, siger 
Brian Arnvig, der er kunde- 
og salgschef i Møns Bank. 

- Det er en mangesidig 
opgave at lede og drive en 
nyåbnet afdeling, og Rønnede 
har ikke været nogen undta-
gelse. Aktiviteten og antallet 
af henvendelser har været 
langt over vores forvent-
ninger, og der er intet, som 
tyder på, at det vil ændre sig 
foreløbig, fortsætter han.

Og Brian Arnvig ved, hvad 
han taler om, da han siden 
beslutningen om åbningen i 
Rønnede har været involve-
ret i ledelsen af afdelingens 
aktiviteter. Fra årsskiftet gav 
han stafetten videre til Peter 
Laugesen.

Peter Laugesen har gen-
nem de seneste 7 år arbejdet 
som del af ledelsen i Jyske 
Bank i Vordingborg. Inden da 
har han i en længere årræk-
ke arbejdet som filialdirektør 
i Sparekassen Sjælland og i 
Max Bank i Faxe.

- Peter er opvokset i Faxe 
og kender området særdeles 

Peter Laugesen er ny filialdirektør  
i Møns Bank i Rønnede

og så er hans holdning til at 
virke i en lokalbank til glæde 
for kunderne og lokalområdet 
helt i overensstemmelse med 
vores værdigrundlag.

Også Peter Laugesen er 
glad for at være begyndt i 
Møns Bank. 

Nærvær, dialog og
individuelle løsninger
- Jeg glæder mig over at 
være en del af holdet i Røn-
nede og kan allerede nu 
mærke en holdånd uden lige, 
siger han. Møns Bank har en 
forretningsmodel, hvor man 
prioriterer nærvær, dialog og 
individuelle løsninger. Det er 
værdier, som jeg fuldt ud kan 
se mig selv i.

Peter Laugesen glæder sig 
også over at være kommet 
tættere på sin bopæl i Faxe.

- Her har jeg mange gode 
bekendtskaber, både via inte-
ressefællesskaber og sam-
arbejdspartnere, så det er 
på mange måder ligesom at 
vende hjem igen, siger han.

Peter Laugesen er gift med 
Liselotte gennem 25 år, og 
sammen har de to voksne 
drenge, der bor og studerer 
i København. Udover en tra-
ditionel bankuddannelse har 
han uddannet sig til ejen-
domsmægler samt gennem-
ført assurandøruddannelsen 
i pension samt diplomuddan-
nelsen i ledelse.

Kunde- og salgschef Brian Arnvig (tv.) glæder 
sig til samarbejdet med Peter Laugesen.

Velkommen  
til Peter

godt. Han har også været 
aktivt involveret i området, 
blandt andet via sit medlem-
skab af Rotary Faxe siden 
2007, tilføjer Brian Arnvig.

Erfaren leder med
stort lokalkendskab
- Vi er glade for, at Peter 
har valgt at stå i spidsen for 
Møns Bank i Rønnede, fort-
sætter Brian Arnvig. Peter 
har både ledelseserfaring og 
et indgående lokalkendskab, 

NY BANK I RØNNEDE

Møns Bank ligger centralt placeret på Industrivej 2 i Rønnede. 
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ERHVERVSLIVET

Lige nu arbejdes der på høj-
tryk i Næstved Flisecenter, 
der har et af landets største 
udvalg af fliser, klinker og 
natursten. Hjemmesiden skal 
opgraderes, og en webshop 
er undervejs.

- Vi skal følge med tiden,
siger Martin Jensen, barne-
barn af grundlæggeren Ver-
ner Moesgaard Jensen, der 
sidste sommer fyldte 90 år og 
stadig kigger forbi i ny og næ.  
Og far, Jens Jensen, er enig.

- Vi kommer ikke uden om
konkurrencen fra nettet, men  
det vil aldrig gå af mode at 
komme forbi og få hands-on 
på sine fliser, tilføjer han. 
Farver og overflader kan du 
højst gætte dig til på nettet, 
og prisforskellen er ofte så 
lille, at du har tabt det hele, 
hvis du har glemt at med-
regne spild... 

Kundeservice er i højsædet  
hos Flisecenteret, der leverer 
til både erhverv og private – 
og beskæftiger 26 personer.

- Vi har eget skæreri og
kan imødekomme special-
ønsker, hvis man fx drømmer 
om en bordplade eller en hel 
væg af 2 meter høje granit-
plader, fortæller Martin. Og vi 
har også en projektafdeling, 
som kan komme ud og kigge 
på et konkret byggeprojekt.

Det lokale går  
hånd-i-hånd
Næstved Flisecenter har altid 
prioriteret at være en del af 
sit lokalområde. 

- Vi sponserer både fod-
bold, basketball og håndbold 
tillige med Teaterforeningen 
og Rønnebæksholm. Her har 

vi jo en del til fælles med 
Møns Bank, som også lever 
af og for lokalsamfundet, 
siger Jens. Faktisk var netop 
Møns Bank et oplagt valg, da 
vores tidligere lokalbank blev 
fusioneret for 5-6 år siden.

DM i Skills er en sag for 
sig, hvor Flisecenteret fik 
interessen, da eventen kom 
til Næstved sidste år. 

- Vi var med i BellaCenter i
år og tager også til EuroSkills  
i Østrig til efteråret, siger Jens.

Det lokale engagement ud- 
løste i øvrigt en nominering 
til Social Pris Næstved, da 
Flisecenteret tog en syrisk 
flygtning i arbejde – som nu 
efter 3 år er blevet en skat-
tet medarbejder. 

Og skulle man falde over 
en lokal Stenøl, er den god 

Konkurrencen fra 
nettet kommer  
snigende, men 
Næstved Flise- 
center er klar til
de nye tider

nok. Det er Flisecenterets 
helt egen øl – på 9%...

Fliser i tre generationer

Jens viser, hvordan en bruse-
kabine anno 2020 kan se ud 
med spejlingseffekt.

For Jens og Martin Jensen er den lokale tilknytning vigtig, og derfor har de 
aktivt valgt Møns Bank, som her er på besøg i form af Susanne Houmann.

Martin i skæreriet, hvor over 
80.000 m² fliser, klinker og 
natursten er på lager.



KULTURPRIS

Med en utrolig karismatisk brasilianer Flavia Couri og hendes 
danske Martin satte The Courettes gang i kulturfesten.

Midt i januar lettede taget på 
STARS i Vordingborg. Det var 
tid til den årlige Kulturpris-
uddeling, og dét kom ikke til 
at gå stille af. Hovedprisen 
blev nemlig vundet af Gutter 
Island Garagerock Festival, 
som i dén grad blev levende-
gjort af The Courettes – et af 

festivalens faste bands, der 
med en larmende, men abso-
lut charmerende Nina Hagen-
tilgang satte gang i løjerne.

Festivalen holder til på 
Masnedø og har 20 års jubi-
læum i år. Fra at være et lille 
hobbyprojekt er det blevet en 
begivenhed, som folk fra hele 

sidste år med op mod 40.000 
besøgende. 

Møns Bank er med
Vordingborg Kulturpris har 
eksisteret siden 2008, men i 
år for første gang med Møns 
Bank som samarbejdspartner.

- Vi fik en henvendelse, 
som vi ikke kunne sidde 
overhørig, siger Allan Ander-
sen, filialdirektør i Møns Bank 
Vordingborg. I forvejen er 
vi med i arrangørgruppen 
omkring Årets Idrætspriser, 
så det var nærliggende også 
at sige Ja til et samarbejde 
på kulturområdet i og med, 
at vi er en lokalbank, der 
ønsker at gøre en forskel i de 
lokalområder, vi arbejder i.

Det nye samarbejde giver 
kulturen i hele Vordingborg 
Kommune bedre arbejds-
betingelser.

- Vi står igen tæt sam-
men med erhvervslivet for at 
uddelingen kan lade sig gøre, 
siger Thorbjørn Kolbo, for-
mand for Udvalget for Kultur, 
Idræt og Fritid. En stor tak til 
Møns Bank for at tro på pro-
jektet og for deres bidrag.

- Jeg er så glad og ikke 
mindst stolt over, at vi har 
så stærkt, blomstrende og 
nytænkende et kulturliv, 
at folk ikke bare finder det 
attraktivt at besøge os, men 
også at bosætte sig her i 
kommunen, slutter Thorbjørn 
Kolbo.

landet – og udlandet – har 
fundet. I år sætter festivalen 
Vordingborg på landkortet 
13.-16. august. 

Der var også udelt hæder 
til MC Hansen, lokal ordsmed 
og folkemusiker fra Jungsho-
ved, der griber sit publikum 
med dragende fortællinger i 
ord og musik. En sammenlig-
ning med Niels Hausgaard er 
ikke helt ved siden af, men 
MC er alligevel sin helt egen. 
Han blev på aftenen bakket 
op af Ensemble Storstrøm.

Årets Publikumspris gik til 
Fransk Forår i Præstø, der på 
10. år trækker folk af huse, 

Kun de færreste – endda også blandt lokale folk – har nok stiftet bekendt-
skab med Gutter Island Garagerock Festival, men nu er chancen der igen.

Garagerock, viser
og klassisk musik
Det hele var repræsenteret, da Vordingborg 
Kommune uddelte årets Kulturpris – med  
Møns Bank som ny samarbejdspartner

Gutterfolk takker for prisen 
– til venstre komitémedlem 
Line Svendsen og til højre 
konferencier Jens Andersen.

MC Hansen leverer skæve 
fortællinger i ord og musik.

Allan Andersen, Møns Bank i 
Vordingborg – nabo til STARS.
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NY UDSTYKNING

Annalise og Jan Rasmus-
sen glæder sig. De har 
købt den første grund, der 
blev solgt på Præstøs nye 
udstykning, Antonibakken.

- Uh, det er svært at 
være førstevælger, siger 
Annalise med et smil. Vi 
overvejede flere grunde, 
og de er jo alle gode. Men 
vi endte med nr. 6, og så 
ved vi, at nr. 34 også lige 
er solgt. 

- Dér kommer et ungt 
par til at bo, så allerede 
fra starten bliver kvarteret 
jo blandet, griner Jan.

Udsigt og picnic
Antonibakken kommer til 
at ligge på Ny Esbjergvej 
i meget kort gå-afstand 
fra Præstøs højeste punkt, 
Antonihøjen.

- Her skal vi da op og 
holde picnic med familien, 
siger Annalise til Jan. 

I samme øjeblik drøner 
10 stk. F16-fly over himlen 

for ligesom at demonstrere 
for parret, at de har valgt 
den helt rette byggegrund...

Det er RealMæglerne ved 
Kim K. Pedersen, der sælger 
grundene for Vordingborg 

Kommune – 43 stk. i alt, og 
han er ikke i tvivl om, at der 
vil komme stor efterspørgsel 
efter grundene

- Denne udstykning er 
helt unik, og der går sikkert 

mange år, før jeg igen får 
sådan en perle at sælge, 
siger han. 

- Udstykningen ligger jo 
perfekt i forhold til både 
bymidten med butikker, 
skoler, sport, biograf, kul-
tur, spisesteder og ikke 
mindst havnen med al dens 
liv – og så den rolige natur 
lige uden for vinduerne.

Med lidt held kan Anna-
lise og Jan flytte ind til jul.

- Det bliver fantastisk, 
siger Jan. Vi kommer fra 
København, og jeg har et 
par år tilbage som tømrer, 
men Annalise er stoppet 
som folkeskolelærer og kan 
fra starten nyde vores nye 
bolig på fuld tid...

 
Attraktiv  
finansiering
Møns Bank har afsat en 
særlig pulje til finansiering 
af de nye byggegrunde. 

- Det er jeg glad for, 
siger Kim K. Pedersen. Har 
man ikke lige pengene selv, 
kan man spørge i banken 
om et attraktivt lån. Den 
nye udstykning er langtids-
holdbar, når man senere vil 
sælge igen, slutter han.

Nu kan der bygges på Antonibakken i  
Præstø – med den flotteste udsigt over byen  
og fjorden

Udsigt til en
flot byggegrund

Fakta om  
Antonibakken
Læs om udstykningen  
på realmaeglerne.dk,
søg på Antonibakken.

Ejendomsmægler Kim K. Pedersen forventer, at Annalise og 
Jan Rasmussen ret hurtigt får nye naboer.
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- Alt har sin tid, og jeg har 
vurderet, at det efter den 
kommende generalforsam-
ling vil være rettidigt, at jeg 
trækker mig og overlader 
ansvaret for bankens over-
ordnede ledelse til den øvrige 
bestyrelse, siger Jens Ravn. 
Han har været medlem af 
bankens repræsentantskab 
siden 1991 og bestyrelse 
siden 1998, hvor han i 2012 
blev valgt til formand for 
bestyrelsen.

- For et års tid siden solgte 
jeg min landbrugsejendom, 
og da jeg ikke længere er 
fuldt erhvervsaktiv, er det 
min holdning, at det må 
være tid til et vagtskifte, til-
føjer han.

Nærheden i 
den lokale bank 
Jens Ravn er ikke i tvivl om 
årsagerne til den fremgang, 
Møns Bank oplever i disse år.  

Jens Ravn efterlader 
sig en bank i bedste 
form, når han takker 
af som formand for 
bestyrelsen

Vi høster på ordentlighed

- Som jeg ser det, handler 
det om ordentlighed, siger 
han. Det er noget, der altid 
har kendetegnet Møns Bank, 
og jeg har været glad og 
stolt over at videreføre en 
linje, hvor banken gennem 
årene har stået stærkt, når 
forandringens vinde blæser.

Jens Ravn nævner ikke kun 
finanskrisen, hvor Møns Bank 
klarede sig helt uden hjælp 
udefra i form af bankpakker, 
men også – og især – den 
lokale opbakning, som der 
altid har været om banken.

- Dén fik vi for alvor tryk-
prøvet, da en lille gruppe 
aktionærer i 2013 stillede et 
mistillidsvotum til banken, 
men blev eftertrykkeligt ned-
stemt ved en ekstraordinær 
generalforsamling, fortæller 
Jens Ravn. 

- Mennesker har brug for 
nærhed, fortsætter han. Det 
var dét, vi oplevede i 2013, 
og det er det, der gør, at vi 
er blevet så godt modtaget 

i Præstø, Næstved, Vording-
borg og senest Rønnede, 
hvor vi åbnede filial sidste år.

Initiativer  
og lokal udvikling
At Møns Bank er mere end 
blot en bank, vil Jens Ravn 
gerne understrege.

- En lokal bank er næsten 
altid motor i lokalsamfundet.  
Det gælder i særlig grad også  
Møns Bank, hvor vi i Initiativ-
gruppen for Miljø og Byggeri  
har været involveret i mange 
lokale byggesager. Gennem 
årene er det blevet til flere 
tiltag og mere end 300 boli-
ger, ligesom vi har igangsat 
plejecentre og senest – i 
samarbejde med Vordingborg 
Kommune og Vordingborg Er-
hverv – har bidraget til fokus 
på Klintholm Havn som ser-
vicehavn for det store vind-
mølleprojekt Kriegers Flak.

- Det handler om relationer 
og netværk, siger Jens Ravn, 
og det samspil kommer jeg 

FORMANDSSKIFTE

Jens Ravn er rundet af landbruget og har altid stået tidligt op for at nå dagens opgaver – nu 
vil han koncentrere sig om opgaverne i Regionsrådet, hvor han er valgt for Venstre.

til at savne i banken, men 
har det til gengæld til fulde i 
Regionsrådet. 

Håber på genvalg
Jens Ravn er hidtil gået lidt 
stille med, om han genopstil-
ler ved Regionsrådsvalget i 
2021, men han har netop 
taget en beslutning. 

- Det gør jeg, siger han. Nu  
har jeg mere tid, og der er 
rigtig meget, jeg gerne vil 
arbejde for. Miljø, kollektiv 
trafik og sundhedsområdet 
for at nævne nogle eksem-
pler – og jeg vil også gerne 
følge det kommende ambu-
lanceudbud til dørs. Det præ-
hospitale med ambulancer 
og akutbiler og at få flere 
læger til provinsen ligger mig  
stærkt på sinde.

- Men i sidste ende er det 
jo vælgernes beslutning, 
siger Jens Ravn med et smil. 

Den afgående formand får 
ellers ikke tid til at kede sig. 
Kajakture med fru Bente på 
Stege Nor, den årlige skiferie 
til Østrig og rejser til Peru og 
Mexico er noget af det, der 
står på to-do-listen...

- Hvorfor er det så svært at få fx yngre læger til provinsen, 
spørger Jens Ravn fra sin nye bolig i Stege. Her får man 
meget mere for pengene og i tilgift en enestående natur.
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FORMUERÅDGIVNING

Et cykelstyrt er aldrig rart, og 
specielt ikke, hvis man kører 
uden hjelm.

- En hjelm er altid en god 
idé, og særligt i ukendt ter-
ræn, som vi må sige, at situ-
ationen med negativ rente 
er gået hen og blevet, siger 
Claus Thestrup. 

Han er formuechef i Møns 
Bank og har det seneste års 
tid arbejdet sammen med 
sine kolleger på et nyt stærkt 
formuekoncept. Og ambitio-
nerne rækker langt.  

- Det handler kort sagt om 
en helhedsorienteret tilgang 
til formue, foræller han. 

- Penge er ikke alt, men 
de kan bane vejen for at få 
drømme og ønsker opfyldt 
– og med den rette planlæg-
ning kan man faktisk komme 
en hel del længere med sine 
penge, end man ellers ville, 
siger Claus Thestrup. 

Helhedsløsninger
- Vi tænker ’formue’ meget 
bredt. Sætter man fx sine 
penge dér, hvor det giver 

mest mening, har man de 
rigtige boliglån, er ens nær-
meste sikret ved sygdom 
eller dødsfald osv.

- Vi tager udgangspunkt i 
den enkelte kundes ønsker 
og drømme med det formål 
at belyse de muligheder, der 
er både nu og fremover. Det 
giver tryghed, når man skal 
træffe beslutninger.

Banken kalder slet og ret 
det nye koncept for Formue-
rådgivning, og en af missio-

nerne er at gøre det kompli-
cerede let forståeligt. 

- Vi vil hjælpe kunderne 
med løsninger, der er indi-

Det gælder om at 
være rigtig påklædt, 
når investerings- 
klimaet driller med 
fx negative renter  
– Møns Bank er klar 
med et nyt stærkt 
formuekoncept  

viduelle, og vi præsenterer 
dem på en måde, så alle  
er med, fastslår Claus The-
strup. 

Spænd hjelmen...

Formuerådgivere i Møns Bank

Møns Bank har styrket sin formuerådgivning gennem de 
seneste år og har nu et korps af rådgivere med stærke 
kompetencer inden for alle kerneområder – fra privat til 
erhverv, forsikring, pension og investering. Ring direkte
giver mening i Møns Bank, som ikke har et call-center... 

Claus Thestrup
Formuechef
Tlf. 55 86 15 45
ct@moensbank.dk

Henrik Holm
Formuerådgiver
Tlf. 615 615 00
hho@moensbank.dk

Jan Sonne
Formuerådgiver
Tlf. 55 94 17 12
jso@moensbank.dk

Jørgen Haderup Alsing
Formuerådgiver
Tlf. 55 86 15 49
jha@moensbank.dk

Mikael Henriksen
Pensionschef
Tlf. 55 86 15 12
mh@moensbank.dk

Pia Lindenskov
Formuerådgiver
Tlf. 61 55 35 10
pl@moensbank.dk

Claus Busk Madsen
Formuerådgiver
Tlf. 55 31 24 06
cbm@moensbank.dk

- Lokal Puljeinvest er en ny mulighed i Møns Bank, fortæller formuechef Claus Thestrup. 



LOKAL PULJEINVEST

Centrale spørgsmål
Formuerådgivningen munder  
ud i en samlet Formueplan, 
bl.a. ud fra spørgsmål som:

• Hvordan lever jeres øko-
nomi op til jeres drømme 
og ønsker?  

• Er der værdier, der evt. 
skal gå videre til næste 
generation?  

• Hvordan ser det ud med 
evt. salg af virksomhed 
eller generationsskifte?

FormuePlanen er individuel 
og kan fx beskrive udviklin-
gen i formuen, rådighedsbe-
løbet, forsikringsdækningen 
ved tab af erhvervsevne og 

Lokal Puljeinvest er et nyt univers på www.moensbank.dk, 
hvor man kan følge med i udviklingen af sine investeringer.

død samt forhold omkring 
generationsskifte. Samtidig 
kommer rådgivningen også 
rundt om andre forsikrings-
mæssige spørgsmål som 
kritisk sygdom og sundheds-
sikring.

- Fremtidsfuldmagter er et 
område, som mange ikke har 
forholdt sig til, så det indgår 
selvfølgelig også i vores råd-
givning, siger Claus Thestrup.

Investering ligger lige for
Når det kommer til inve-
stering, er mulighederne 
flere. Møns Bank har tilbudt 
Formuepleje siden 2009, 
hvor kunderne på et aftalt 

arbejde mellem en større 
kreds af pengeinstitutter, 
der ved at samle kundernes 
investeringer kan skabe stor-
driftsfordele og dermed få 
mulighed for et bedre afkast.

- Al investering handler om 
risikovillighed og tidshorisont, 
siger Claus Thestrup. Lokal 
Puljeinvest dækker forskel-
lige behov, uanset om man 
er meget forsigtig og fore-
trækker obligationer, eller 
om man først skal bruge sin 
opsparing om mange år og 
måske gerne vil have flere 
aktier, siger Claus Thestrup.

Investeringerne foreta-
ges af Sparinvest, som har 
eksisteret siden 1968 og er 
tilsluttet FN’s principper for 
ansvarlig investering, UN PRI.  

grundlag overlader til banken 
at investere deres formue. 
Derudover er banken kendt 
for at kunne lave individuelle 
aftaler på de helt store for-
muer, hvor banken supplerer 
fuldmagtsmandatet med tele-
fonisk dialog.

Nyeste skud på stammen 
er Lokal Puljeinvest, som 
Claus Thestrup har store for-
ventninger til.

Et helt nyt univers
- Det lave renteniveau er en 
udfordring, ligesom vi også 
har haft svært ved at tilbyde 
kunder med mindre formuer 
et fornuftigt produkt, men 
det kan vi nu via Lokal Pulje-
invest, siger Claus Thestrup.
Lokal Puljeinvest er et sam-
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Malermester  
Willi Becke 
Vordingborg

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2017. 
Willi er født 
i 1967 og 
uddannet 
bygnings-

maler. Han er selvstændig 
malermester siden 1991. 

Willi er næstformand i 
Dansk Byggeri, malersek-
tion, og har herunder en 
del tillidsposter i råd, nævn 
og udvalg. Han er desuden 
bestyrelsesmedlem i Vording-
borg Erhvervsforening
 
Reg. revisor 
Bente Bille 
Stege

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2011. 
Bente er født 
i 1961 og 
er registre-
ret revisor 

samt HD i afsætning. Bente 
er medejer af ReviVision og 
Thorsvang - Danmarks Sam-
lermuseum. 

Iværksætter 
Loise Emilie Greve 
Næstved

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2017. 
Loise er født 
i 1976 og har 
erhvervserfa-
ring indenfor 

oplevelsesturisme, hotel- og 
restaurationsbranchen. 
Hun har ejet online livsstils-
butikker og været forpagter, 
F & B manager og Erhvervs-
partneransvarlig i Arena 
Næstved. 
Desuden har Loise været 
medlem af kommunale sty-
regrupper indenfor Mærk 
Næstved, lokale erhvervsnet-
værk og iværksætter mentor/
dommer i samarbejde med 
lokale uddannelsessteder. 

Fuldmægtig  
Hanne Bodil Hansen 
Stege

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2007. 
Hanne er 
født i 1956 
og har gen-
nemgået en 

kontor- og lederuddannelse i 
tilknytning til sin ansættelse 
hos FOA. Hanne er fuldmæg-
tig samt leder af den fælles 
medlemsadministration hos 
FOA Sydsjælland. 

Konsulent 
Erik Rishøj Jensen 
Køge

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2017. 
Erik er født i 
1964 og 
uddannet 
cand.polit. 

Han er ansat i Ringsted kom-
mune som konsulent. Har 
tidligere arbejdet i Region 
Sjælland, Fødevareministeriet 

og Eksportkreditfonden under 
Erhvervsministeriet.  
 
Advokat (H) 
Lonnie Nielsen
Vordingborg

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2015. . 
Lonnie er 
født i 1974 
og indehaver 
af Advokat-

firmaet Kromann Nielsen i 
Vordingborg. Hun er medlem 
af bestyrelsen på Vording-
borgskolen og i Würtz Bro-
lægning og Anlæg A/S.

Hotelejer  
Christian Petersen 
Stege

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2017. 
Christian er 
født i 1972 
og uddannet 
agrarøkonom 

fra Næsgaard. Han driver et 
mindre landbrug Krogsholte-
gaard, hvor han tillige har en 
solcellepark. Christian var fra 
2006 til 2014 Key Account 
Manager i Animal Health divi-
sionen af MSD. I 2015 var 
han initiativtageren bag etab-
lering Residens Møen, som 
han driver i dag. Christian er 
desuden bestyrelsesmedlem i 
SuperBrugsen Lendemark.

Selvstændig 
Emilie Storm Petersen 
Bogø

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2013. 
Emilie er født 
i 1973 og er 
handelsud-
dannet og 

Møns Bank afholder generalforsamling  
onsdag den 25. marts – hvor bestyrelsen  
og repræsentantskabet foreslår følgende  
genvalgt til repræsentantskabet 

psykomotorisk terapeut. Fra 
2006-2019 har Emilie været 
skoleleder for LOF Vording-
borg og driver herudover 
egen virksomhed Joyful 
Living, der tilbyder personlig 
udvikling med speciale inden 
for kvinder. 
Emilie har gennem årene 
beskæftiget sig meget med 
bevægelse, motion og sund-
hed og har tidligere arbejdet 
med produktudvikling hos IC 
Companys.

Anlægsgartner 
Anette Vistisen 
Næstved

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2017.  
Anette er 
født i 1979, 
uddannet 
anlægsgart-

ner og er indehaver af virk-
somheden Anlægsgartner 
Heino Vistisen A/S. Hun er 
medlem af hovedbestyrelsen 
for Danske Anlægsgartnere 
samt Storebælts Kreds. Anet-
te er tillige medlem af det 
lokale uddannelsesudvalg  
for anlægsgartnere på ZBC i 
Slagelse.

Restauratør  
Linda Wilms  
Præstø    

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2017.  
Linda er født 
i 1980 og har 
siden 2001 
arbejdet i re-

staurationsbranchen som 
selvstændig i Næstved og 
Præstø – siden 2005 i Præstø 
med Cafe Mocc@, der i 2019 
blev suppleret med Iskutte-
ren i Præstø og Kalvehave. 
Desuden bestyrelsesmedlem  

Valg til repræsentantskabet
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i Præstø Handelsstandsfor-
ening samt i Præstø Havn.

Kandidater  
til nyvalg
Forslag fra bestyrelse  
og repræsentantskab 
til indvalg i
repræsentantskabet

I stedet for Jan Kanne er 
der forslag om nyvalg for en 
periode på 3 år af:
         
Administrationschef
Betina Monberg 
Næstved 

Betina er 
født i 1970. 
Hun er cand.
scient. i 
biologi og 
medejer af 
MT Jæger 
ApS, der er 

et Danmarks førende metal-
støberier med speciale i 
sandstøbning af aluminium 
og bronze. Virksomheden 
leverer støbt og bearbejdet 
gods til kunder i Europa og 
Skandinavien. 75 % af pro-
duktionen går til eksport.

I stedet for Jens Ole  
Karmsteen er der forslag  
om nyvalg for en periode  
på 3 år af:

Direktør 
Frederik Meding 
Næstved

Frederik er 
født i 1979.
Han er direk-
tør i den 
familieejede 
virksomhed 
T. A. Medings 
Tømmerhan-

del A/S. Frederik er uddannet 
cand.merc.(jur.) og har der-
udover en juridisk ph.d.-grad. 

Frederik har i perioden 2010-
18 arbejdet i Nykredit. Han 
er tilknyttet CBS som ekstern 
lektor, hvor han underviser i 
fondsret, finansieringsret og 
regulering af finansielle virk-
somheder.

I stedet for Hans Henrik 
Knudsen er der forslag 
om nyvalg for en periode 
på 3 år af:
      
Bager og konditormester
Michael Nielsen 
Karise

Michael er 
født i 1971, 
selvstændig 
bager- og 
konditorme-
ster og inde-
haver af 
Karise Bageri 

siden 1998. Karise Bageri 
blev i 2019 kåret af Business 
Faxe som Årets Virksomhed, 
bl.a. for at skabe arbejds-
pladser og tage et socialt 
ansvar. Karise Bageri beskæf-
tiger ca. 30 medarbejdere og 
har vundet flere priser gen-
nem årene. 

I stedet for Lone Wiegel  
Larsen er der forslag om 
nyvalg for en periode på  
3 år af:
      
Supply Chain & QA Manager
Gitte Holland Eriksen 
Haslev

Gitte er født i 
1975, uddan-
net produkti-
onsingeniør 
og arbejder i 
pektinfabrik-
ken CP Kelco, 
som primært 

beskæftiger sig med eksport. 
Gitte sidder i ledergruppen 
og referer til fabrikschefen. 
Hun har ansvaret for logistik, 
planlægning, indkøb, kvalitet, 
fødevaresikkerhed og labora-
torie. Afdelingen har 60 med-
arbejdere.

I stedet for Jens Ravn er  
der forslag om nyvalg for  
den resterende periode på  
1 år af:

Ejendomsmægler
Henrik Ejby Hansen
Vordingborg

Henrik er 
født i 1968. 
Han er tredje 
generation i 
ejendoms-
mæglerfaget 
og har selv 
arbejdet i 

faget siden 1986. Selvstæn-
dig ejendomsmægler med 
speciale i liebhaverboliger  
i hele Danmark. Henrik er  
tillige valuar.

For en periode på 3 år fore-
slås følgende indvalgt, jf. 
bestyrelsens bemyndigelse i 
vedtægternes § 9 til at udvi-
de repræsentantskabet:
  
Godsejer 
Carl Gustav Scavenius 
Møn

Carl Gustav 
er født i 
1976, cand.
polit. og har 
tillige en 
MBA. Han 
har 15 års 
erfaring fra 

genforsikringsbranchen,  
heraf 4 år som adm. direktør. 
Klintholm og Scavenius har 
været knyttet sammen i 
mere end 200 år, og Carl 
Gustav er 7. generation 
på godset. Klintholm Gods 
beskæftiger sig med skov-
brug, landbrug, turisme og 
husudlejning. 

Forslag fra andre
aktionærer til indvalg 
i repræsentantskabet

Fra aktionær Jens Frederik 
Demant er der forslag om 
følgende kandidat, som jf. 
aldersbestemmelserne i ban-
kens vedtægter kan sidde i 
en 2-årig periode:
  
Selvstændig 
Finn Ingerslev 
Hellerup

Finn er født i 
1953, cand.
merc i revisi-
on og har 
erfaring 
indenfor den 
finansielle 
sektor, bl.a. 

som revisor, sagsbehandler i 
Eksportkreditrådet og Finans-
tilsynet. Siden 1990 har han 
drevet selvstændig virksom-
hed.

Repræsentantskabets opgaver
1. Valg af medlemmer til bankens bestyrelse.
2. Godkendelse af bestyrelsens honorarer.
3. Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller 

direktionen henvises til repræsentantskabets afgørelse.
4. At være talerør for aktionærerne. 
5. At repræsentere banken, virke for dens trivsel og bistå 

bestyrelse og direktion.

OBS: Aktionærer i banken, som har oplyst deres e-mail, 
modtager indbydelse til generalforsamlingen via mail. 
Indbydelse, regnskab, bilag m.v. fremgår af bankens 
hjemmeside, www.moensbank.dk, hvor tilmelding også 
foregår. Kan du ikke deltage i generalforsamlingen, kan 
du gøre din indflydelse gældende ved at afgive fuldmagt, 
ligeledes på hjemmesiden. 

GENERALFORSAMLING



Fordelspakker kan man få i 
alle banker, men næppe én, 
der er så let forståelig som 
den, Møns Bank lancerede  
for tre år siden: 

50 aktier – og så får både 
erhvervs- og private kun-
der gratis ydelser, kontante 
rabatter, når man bruger 
banken samt lejlighedsvise 
tilbud med rabat. 

Gratis hverdag
Tanken er, at privatkunder 
skal kunne få gratis hverdag.

VISA/Dankort bliver uden 
gebyr – og så kan man gå 

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 

hen til en hvilken som helst 
pengeautomat i landet og 
hæve gratis på sit Dankort 
eller VISA/Dankort. 

Også Netbank bliver gratis, 
både med hensyn til års- 
gebyr og i daglig brug. Der 
er mange flere fordele, bl.a. 
rabat på MasterCard med 
attraktive forsikringer.  

Man får 33 % rabat på 
oprettelse af lån og kreditter 
og 25 % rabat på optagelse 
eller omlægning af boliglån  
i Totalkredit. 

Endelig får man adgang til 
Aktionærkonto og bankens 

PLUS-KUNDE I MØNS BANK

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. 750 kr. · Var. rente 5 % · Debitorrente 5,1 % · ÅOP 5,5 % · Samlede kreditomk. 10.727 kr.
**) Stående lån 5 år · Max. 50.000 kr. · Opr.omk. 2.000 kr. · Var. rente 5 % · Debitorrente 5,1 % · ÅOP 6,1 %.

UDVALGTE YDELSER - PRIVAT/UNG FREKVENS STANDARD PLUS
VISA/Dankort Årligt 300 kr. Gratis
MasterCard Debet Standard Årligt 350 kr. Gratis
Udbetaling i pengeautomater med Dankort/VISA Pr. udbetaling 9 kr. Gratis
Netbank - årlig afgift Årligt 225 kr. Gratis
Netbank - indbetalingskort og sammedagsoverførsel Pr. betaling/overførsel 4 kr. Gratis
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 5 kr. Gratis
Kontant valutaveksling (GBP, EUR, NOK, SEK og USD) Pr. valuta 55 kr. Gratis
Udbetaling af Euro i bankens pengeautomater Pr. udbetaling 25 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 975 kr. 530 kr.
MasterCard Platin Årligt 2.395 kr. 1.795 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 1.500 kr. 1.000 kr.
Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2% 1 %
25 % v/hjemtagelse og omlægning af Totalkreditlån Pr. lån 7.900 kr. 5.925 kr.
Formuepleje, årligt (tillægges 25 % moms) Pr. ordning 600 + 0,5 % 400 + 0,5 %
Helophævelse i utide eller deludbetaling ved pension Pr. ordning 1.500 kr. 1.000 kr.
Strakslån i Mobilbank op til 75.000 kr. *) Årlig rente / oprettelse 10% + 1000 5% + 750 kr.
PlusLøn m/kredit op til 50.000 kr. (Ung: 25.000 kr.) **) Årlig rente Ikke muligt 5 %

Mærkbare 
fordele



alle får Plus-kundevilkår og 
adgang til de gode priser.

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

Møns Bank rådgiver ikke 
om sine egne aktier. Banken 

handler kun egne aktier på 
basis af ”Execution only”. Det 
betyder, at handlen foretages 
på foranledning af kunden og 
uden egnethedsvurdering, jf. 
myndighedernes regler.

Aktier i Møns Bank giver 
medejerskab til banken og 
adgang til den årlige general-
forsamling i marts.

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. 

PlusLøn m/kredit til en rente 
på kun 5 % (ÅOP 6,1 %).

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

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.

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

For erhverv er der også et 
krav om 50 stk. aktier, men 
det skal ses som et gennem-
snit pr. kunde. Så har man  
som privatperson fx 150 

stk. aktier, behøver virksom-
hed og ægtefælle/samlever 
ikke være aktionærer, for at 

Her får du
rabatter 

Gennem de senere år har  
Møns Bank udvidet sit 
markedsområde og er 
kommet i kontakt med 
flere samarbejdspartnere, 
der fra tid til anden tilby-
der rabat på deres ydelser.

Det kommer Plus-kunder 
til gode i form af billetter  
til fx håndbold-, fodbold- 
og basketballkampe samt 

kultur- og filmarrangementer 
i bankens lokalområder. 

Landsdækkende rabatter
med MasterCard
Med et MasterCard fra Møns 
Bank har man også adgang 
til rabat i bl.a. forlystelses- 
og dyreparker, på billeje og 
rejser m.m.

Læs mere om aftalerne på 
www.moensbank.dk/rabat. 

Et MasterCard er et godt 
supplement til et Dankort 
eller VISA/Dankort – ikke 
mindst, når det handler  
om rejseforsikring. Læs 
mere om MasterCard på 
moensbank.dk/mastercard.

+

Plus-kunder i Møns Bank  
har ekstra fordele i form  
af rabataftaler

UDVALGTE YDELSER - ERHVERV BASIS STANDARD PLUS

Etablering af kundeforhold, herunder Netbank 5.000 kr. 1.500-3.500 kr. 0-1.500 kr.

Genforhandling af kreditter Standard 25 % rabat 25 % rabat

Erhvervsabonnement, kvartalsvis betaling 600 kr. 600 kr. 450 kr.

Betaling for brug af Netbank Erhverv JA Gratis Gratis

VISA/Dankort, årligt 300 kr. 300 kr. Gratis

MasterCard Debet Standard, årligt 350 kr. 350 kr. Gratis

Udbetaling i pengeautomater med VISA/Dankort 9 kr. 9 kr. Gratis

Kontant valuta (GBP, EUR, NOK, SEK og USD) 55 kr. 55 kr. Gratis

Udbetaling af Euro i bankens pengeautomater 25 kr. 25 kr. Gratis

MasterCard Guld, årligt 975 kr. 975 kr. 530 kr.

MasterCard Platin, årligt 2.395 kr. 2.395 kr. 1.795 kr.

Dokumentgebyr 2.200 kr. 2.200 kr. 1.650 kr.

Stiftelsesprovision – i procent af lånebeløb 2%, min 2.200 2%, min 2.200 1%, min 1.650

Formuepleje, årligt pr. ordning (tillægges 25 % moms) 600 + ½ % 600 + ½ % 400 + ½ %

Hjemtagelsesomkostninger på lån i TK og DLR Standard Standard 25 % rabat

BASIS: Virksomheden benytter primært banken til betalingsformidling, og omfanget af øvrige forretninger er begrænset. Ejeren er typisk ikke kunde eller kun i et meget begrænset omfang.
STANDARD: Virksomheden benytter banken til betalingsformidling og hovedparten af øvrige finansielle forretninger. Ejeren er typisk også privatkunde i banken. 
PLUS: Alle virksomheder i kategorien STANDARD kan som medejer (aktionær) i Møns Bank opnå yderligere fordele.

Mærkbare 
fordele
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Peter Lau-
gesen, 50,  
er begyndt 
som filial-
direktør i 
Rønnede. 
Han har de 
seneste 7 år 

været en del af ledelsen i 
Jyske Bank i Vordingborg. 
Inden da har han arbejdet 
som filialdirektør i Sparekas-
sen Sjælland og i Max Bank i 
Faxe. Peter er bosat i Faxe 
med Liselotte og sammen har 
de to voksne drenge.

Intet mindre... da 
Næstved Cityforening 
havde premiere på 
ny event

Byens Bedste 
Pengeinstitut

Møns Bank i Næstved vandt i 
november prisen som Byens 
Bedste Pengeinstitut. Det 
skete ved en overrækkelse 
i forbindelse med Næstved 
Cityforenings nye event, 
Byens Bedste, som efter jysk 
forbillede fremover vil blive 
afholdt i Næstved.

42 lokale virksomheder var 
nomineret i 14 kategorier, og 
blandt de nominerede som 
Byens Bedste Pengeinstitut 
vandt Møns Bank altså.

- Vi er meget taknem-
melige og ydmyge over at 
modtage prisen, sagde filial-

direktør Lars Jørgensen efter 
overrækkelsen. 

- Vi er 12 medarbejdere i 
Næstved afd., som trækker 
på en større stab i banken 

som helhed, og vil gøre vores 
bedste for at leve op til den 
tillid, som mange – også nye 
– kunder viser os hver dag, 
tilføjede han.

Til stede ved eventen, der 
blev afholdt på VUC i Næs- 
tved, var (fra venstre) Jesper 
Büttgenbach Jensen, Susan-
ne Houmann, Janus Søgaard, 
Klaus Petersen, Lars Jørgen-
sen og Henrik Holm. Foto: 
Jan Jensen, Sjællandske.

 
Gitte Buch-
holtz, 52, er 
ansat med 
sigte på at 
afløse ban-
kens admini-
strationschef 
Ellis Rasmus-

sen, der går på efterløn sidst 
på året. Hun har mange års 
erfaring med intern revision, 
økonomistyring og regnskab 
fra den finansielle sektor. Git-
te er 52 år, har to børn og er 
bosiddende i Mogenstrup ved 
Næstved.

Jan Sonne, 
50, er startet 
som formue-
rådgiver i 
bankens 
afdeling i 
Præstø. Han 
er 50 år og 

oprindelig nordjyde. Jan har 
beskæftiget sig indgående 
med pensionsområdet og 
kommer senest fra et job i 
PFA. Han er bosat i Præstø 
med Britt, og tilsammen har 
parret fem drenge. I fritiden 
kan man bl.a. møde ham i 
den lokale cykelklub, Præstø-
cyklisten. 

Sanne 
Pedersen, 
45, er startet 
som assiste-
rende rådgi-
ver i Møns 
Bank i Stege. 
Hun er bosat 

i Stensved og kommer fra 
Jyske Bank, hvor hun har 
været ansat i 21 år. Her har 
hun både arbejdet som råd-
giver, vurderet ejendomme – 
og de seneste 7 år arbejdet 
som kundemedarbejder.

Niclas Ruff 
Gøttsche, 
31, er be-
gyndt som 
erhvervs- 
rådgiver i 
bankens 
hovedkontor 

i Stege. Han har arbejdet i 
den finansielle sektor siden 
2007, først i SparLolland, 
som efterfølgende blev over-
taget af Jyske Bank. De sid-
ste par år har han arbejdet i 
Maribo. Niclas er bosat i 
Ønslev med sin familie. I fri-
tiden deltager han bl.a. aktivt 
i den lokale halbestyrelse i 
Eskilstrup.

Nye ansigter  
i Møns Bank

Følg banken
på Facebook
- I Møns Bank vil vi 
gerne dele ud af vores 
viden om penge og øko-
nomi, siger marketing-
chef Susanne B. Jensen. 

Banken har nu været 
på Facebook i over et år 
og har foretaget mere 
end 200 opslag. Det har 
givet en ret god fornem-
melse af, hvad det er, 
der interesserer folk. 

- Aktuelle nyheder og 
arrangementer, gode råd 
og tips til en nemmere 
og billigere hverdag og 
så konkurrencer, siger 
Susanne Jensen. Det er 
alt sammen noget, der 
kommer mere af.

- Og vi bliver glade for 
alle, der trykker Like og 
Følg siden, slutter hun.

Flere nye medarbejdere er begyndt  
i Møns Bank de senere måneder
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Mere opera i Vordingborg
Onsdag den 25. marts er der igen mulighed for en stor 
operaoplevelse, når Den Jyske Opera opfører Mozarts 
Bortførelsen fra Seraillet i DGI Huset Vordingborg. 

Det er Teaterforeningen Bøgestrømmen, musik- 
foreningen Cæcilia og DGI Huset i Vordingborg, der 
står bag – og støttet af Møns Bank. Og netop bankens 
engagement betyder, at kunder med et betalingskort fra 
Møns Bank som bonus får en gratis forfriskning i pau-
sen. 

Operaen spiller kl. 19.30, og billetter kan købes efter 
først-til-mølle princippet på www.operaivordingborg.dk.

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 23. 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 mar-
kedschef Steen Normann 

Olsen. Vi støtter foreninger, 
der giver en sammenhængs-
kraft i de små 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. 

SuperBrugsen Lendemark 
kom med som ny sponsor 
sidste år og gjorde det muligt 
at udvide med tre nye priser.

- Vi vil gerne give tilbage 
til lokalsamfundet og alle de 

Mønshallerne lægger hus til, når idrætsfolk  
i hele Vordingborg Kommune fejres ved  
en stor fest torsdag den 30. april 

trofaste kunder, der støtter 
op om os, siger Anders Mad-
sen. 

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

Og så til fest!
Idrætsfesten er i år henlagt 
til 30. april i Mønshallerne, 
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 14. juni kan man bl.a. opleve Matisse-eleven 
Astrid Holm (1876-1937) og hendes kvindelige kunst-
nerkolleger, som uberettiget er gået i glemmebogen. 
Adgangskort bestilles på www.moensbank.dk/rh.
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”Vi gi’r dine drømme vinger,” 
skriver Østsjællands Flyve-
klub kækt på sin hjemme-
side. Og sandt er det, at 
drømmene for alvor kan få 
vinger via et særligt læser-
tilbud, som klubben har sat 
sammen i dette læsertilbud:

Bliv pilot for en dag – hvor 
du kommer til at flyve en tur 

i flyveklubbens motorsvæve-
fly, som samtidig er et af de 
fly, man kan anvende til at 
erhverve certifikat til svæve-
fly i. 

Du bestemmer ruten
Før flyvningen vil du blive 
briefet om de lokale vejr-
forhold, og sammen med 

Har du altid drømt om at styre et fly?
Her er chancen!

Pilot for en dag?

piloten planlægger du, hvor I 
skal hen på turen. Du er med 
i hele processen fra start til 
slut. 

Flyveturen varer en halv 
times tid og kan fx tage  
dig en tur over Møn  
og Klintholm Havn  
(billedet), til Stevns 
eller forbi Skovtårnet  
på Camp Adventure...

Normalpris 1.200 kr.,  
men oplys rabatkoden  
MØN og kom afsted for  
kun 995 kr. alt inkl. 
Rigtig god tur!

Flyv fx forbi Skovtårnet, Danmarks nye store turistattraktion, 
som i åbningsåret sidste år passerede 200.000 besøgende.

Booking: Skriv til Ole Lind på kontakt@flyveklubben.dk  
og oplys navn, adresse, alder, tlf.nr. og evt. ønsket dag 
(gerne flere af hensyn til planlægningen). Har du spørgs-
mål, kan du ringe til Ole på tlf. 30 48 55 28.




