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Flot modtagelse 
i Vordingborg
Det strømmer til med nye 
kunder, efter at Møns Bank 
har åbnet filial i Algade 86  
i Vordingborg – i øvrigt som 
nabo til STARS

Møns Bank 
fylder 140 år
I 2017 fejrer  
Møns Bank 140 års jubilæum 
med en række aktiviteter og 
tilbud året igennem – læs om 
de første her i magasinet...

Din økonomi –
fra ende til anden
Alle rådgivere i Møns Bank har 
nu været på kursus i at give 
”Den Gode Kundeoplevelse”  

Velkommen til 
generalforsamling
Møns Bank er i topform i sit 
jubilæumsår, og det er en  
fornøjelse at byde velkommen 
      til generalforsamling den 
                15. marts i Møns-
                              hallerne

Hvilke idrætsfolk har 
fortjent 40.000 kroner?
Indsend dine forslag inden 
den 12. marts – så kommer 
de måske på podiet til den 
store idrætsfest i Møns- 
hallerne den 20. april

Banken med stærke relationer – værd at anbefale!

Bilfinansieringen, der følger dig og ikke bilen – det er  
ikke kun billigere, men også nemmere og mere enkelt!

140 år - siden 1877

Bilkredit – en helt 
ny tænkemåde
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Velkommen til vores
140 års jubilæum!
Møns Bank runder en milepæl i fin form

I Møns Bank er det os en stor fornøjelse at 
tage hul på 2017. 

Ikke alene fordi vi kan byde velkommen 
til vores 140 års jubilæum – men navnligt, 
fordi vi hver dag kan byde velkommen til 
nye kunder og aktionærer. Således run-
dede vi faktisk 20.000 kunder ved årets 
udgang og missede chancen for en marke-
ring. I anledning af jubilæumsåret har vi 
derfor besluttet at fejre kunde nr. 20.140  
– forventeligt i løbet af 1. kvartal – med 
en overraskelse.

140 år og i fuld vigør
I bankens kondition føles det godt at runde 
140 år. Kun et fåtal af landets virksomhe-
der kan føre deres historie så langt tilbage 
– og ikke mange banker. Især gennem de 
seneste 8-10 år er der vendt op og ned på 
finanssektoren.  

Møns Bank er i dag en af de få tilbage-
værende lokalbanker i Østdanmark. Til 
gengæld står vi stærkt – på et solidt fun-
dament – og med en vedvarende kunde- 
tilgang gennem årene.

Vi er overbevist om, at det hænger sam-
men med, at vi møder kunderne i øjen-
højde, at vi taler et forståeligt sprog og 
er fleksible i forhold til kundernes ønsker. 
Vi har samtidig stor fokus på tilgængelig-
hed og er klar til at mødes, når det passer 
kunderne. 

Voksende markedsområder
Samtidig har vi udvidet vores markeds-
område med nye filialer. For et par år 
siden åbnede vi filial i Næstved, som kort 
forinden havde mistet begge sine lokal- 
banker og med vores nye filial i Vording-
borg, der åbnede i november, er vi nu 
repræsenteret i alle Vordingborg kommu-
nes tre købstæder. 

Dermed har vores nære virkeområde 
fået en tilpas størrelse med stor sammen-
hængskraft. For kunder, der bor længere 
væk, har vi vores stab af kørende konsu-
lenter i Møn Direkte. 

Når det handler om digitale løsninger, 
er vi også leveringsdygtige – og man kan 
hos os frit vælge at benytte sig af selv-
betjening, eller om man ønsker personlig 
betjening. De fleste vælger at kombinere 
mulighederne, afhængig af opgaverne.

Vi kan med andre ord se frem til et år, 
hvor vi passerer vores 140 år fin stil. Læs 
om vores særlige jubilæumstilbud her i 
bladet og hold også øje med vores efter-
årsudgave, hvor vi har endnu flere tilbud. 

Fra lån til kredit
I vores jubilæumsår præsenterer vi også 
en nyhed. Vi lancerer bilkreditten, som er 
en helt ny måde at tænke billån på. 

Bilkreditten følger mere kunden end 
bilen, og det giver en række indlysende 
fordele. Det er både nemmere – og også 
billigere i det lange løb. 

En Bilkredit kan anbefales til de fleste, 
og i forbindelse med etableringen af en 
Bilkredit overtager vi gerne eksisterende 
billån. Læs mere på midtersiderne.

Mød også tre af vores nye kunder her i 
bladet. Og kender du os ikke i forvejen,  
så bare ring... 

Velkommen i Møns Bank!

Flemming Jensen
Bankdirektør

140 år - siden 1877
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NY BANK I VORDINGBORG

Der var taler, der var gæster, 
der var mad, og der var i det 
hele taget god stemning, da 
Møns Bank åbnede nye filial 
i Vordingborg fredag den 11. 
november.

- Men frem for alt blev der  
udtrykt glæde over, at byen 
har fået en ny stærk lokal-
bank, og at vi har løftet en 
central bygning i Algade, siger 
filialdirektør Allan Andersen. 
Vi har fået en central place-
ring, hvor kunder i bil kan 
køre ind fra Færgegårdsvej 
og parkere ved bagdøren.

Allan Andersen har syv nye 
kolleger, som alle er kendte 

ansigter i byen og har mange 
års erfaring med at rådgive 
kunder.

Én stor familie
Souschef Lars Frimann, er-
hvervskonsulent Mette Frank 
og Allan selv kommer fra den 
oprindelige Vordingborg Bank 
(nu Lollands Bank). Per Rei-
mer Nielsen har senest været 
filialdirektør i Sparekassen 
Sjælland. Her kommer også 
Lis Lund Sørensen og Lene 
Schou Jensen fra.

Karina Frimann er barne-
født i byen, hvor hun stadig 
har sit netværk, og konsu-

Møns Bank er blevet mere end godt modtaget  
i Vordingborg, siden den officielle åbning i 
november – allerede nu har flere hundrede 
kunder skiftet til områdets nye lokalbank

lent Jan Nielsen har tidligere 
arbejdet i Vordingborg.

- Vi er næsten som én stor 
familie, siger Allan Andersen. 
Vi kender hinanden på kryds 
og tværs, og det er jeg sik-
ker på smitter positivt af på 
kunderne. Vi har et fantastisk 
samarbejde og går til både 
kunder og opgaver med et 
enestående humør. 

- Og vil man snakke med 
os, er det nemt. Vi har ikke 
noget call-center, men tager 
selv telefonen, tilføjer han. 
Det er faktisk hyggeligt!

Fuldt hus –
til Åbent Hus

Filialdirektør Allan Andersen er benovet – og lidt overrasket – over den 
store opmærksomhed, Møns Bank får i Vordingborg.

Ring direkte  
til chefen
Du kan kontakte Allan på 
aa@moensbank.dk eller 
tlf. 55 31 24 01. Filialen 
har tlf. 55 31 24 00.

Lis Lund Sørensen, Allan Andersen, Lars Frimann, Karina Fri-
mann, Lene Schou Jensen, Per Reimer Nielsen, Mette Frank 
og Jan Nielsen er Vordingborgs nye bankhold.
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KORT NYT

Ny erhvervschef

Det er en erfaren erhvervs-
chef, som netop er begyndt i 
Møns Bank. 

Bart Gyldenløve Roetink 
er navnet, og han kommer 
fra Nykredits erhvervscenter 
i Nykøbing F. og Næstved. 
Siden 2001 har han arbejdet 
med rådgivning af erhvervs-
kunder indenfor et bredt 
udvalg af erhvervssegmenter, 
hvor han tillige har opsamlet 
erfaring fra tidligere arbejde 
som erhvervsrådgiver i Dan-
ske Bank i København og 
Næstved.

- Det er med stor tilfreds-
hed for os, at Bart har valgt 
at påtage sig opgaven med 
at videreudvikle bankens 
erhvervsaktiviteter, siger 
direktør Flemming Jensen. 
Vi har ved ansættelsen lagt 
vægt på, at Bart har en bred 
erfaring med rådgivning af 
erhvervskunder i kombination 
med et godt lokalkendskab 
til de erhvervsaktiviteter, der 
foregår i vores markedsom-
råde.

Selv ser Bart Roetink også 
med forventning frem til det 
kommende samarbejde.

- Møns Bank er inde i en 
meget spændende udvik-
ling, hvor jeg ser frem til at 

anvende mine erfaringer fra 
tidligere, siger han. 

- Samtidig er jeg fuld af 
respekt for den nærhed og 
det sæt af værdier, som ken-
detegner Møns Bank. Det 
glæder jeg mig virkelig til at 
blive en del af.

Bart Roetink er fagligt godt 
rustet til opgaven. Han har 
værdifuld erfaring fra rådgiv-
ning af erhvervskunder samt 
stor indsigt i de lokale virk-
somheders rammebetingelser 
kombineret med en finansiel 
uddannelse i form af HD i 
Finansiering.

Privat er Bart Roetink bo-
siddende i Nykøbing F., han 
er gift og har tre børn. Den 
store fritidsinteresse er rulle-
ski, hvor han jævnligt træner 
på de lokale veje til årets 
store begivenhed i langrend, 
Vasaløbet i Sverige. Han 
er desuden aktivt medlem 
af repræsentantskabet for 
SEAS-NVE.

Rasmus Sørensen
fortsætter i banken
Banken har tidligere meldt 
ud, at erhvervschef Rasmus 
Sørensen ønskede at fra-
træde og hellige sig familiens 
virksomhed, Anlægsgartner 
Heino Vistisen A/S, i for-
bindelse med et kommende 
generationsskifte. Disse 
planer fastholdes, men er 
ændret lidt.

 - Vi har den fornøjelse, at 
Rasmus ikke kan undvære 
os helt, siger Flemming Jen-
sen med et smil. Efter over-
dragelse af opgaverne i de 
kommende måneder til Bart, 
fortsætter Rasmus i mindre 
omfang som en del af hol-
det i Møn Direkte med fort-
sat fokus på kontakt til nye 
erhvervskunder.

Bart Gyldenløve Roetink har 
aner i Holland.

Møns Bank har ansat ny erhvervschef i  
form af 41-årige Bart Gyldenløve Roetink 
fra Nykøbing F.

Swipp-samarbejdet er ophørt, og i stedet videreføres 
det bedste fra begge systemer i MobilePay, der samtidig 
er blevet udskilt fra Danske Bank-koncernen.

- Det betyder, at vi er partnere på lige fod med øvrige 
pengeinstitutter i samarbejdet, fortæller Lise Hansen, 
IT-chef i Møns Bank. Derfor kan vi nu tage MobilePay 
med i vores produktpalette  
i sammenhæng med den  
øvrige kunderådgivning.

Det er især de mindre er- 
hvervsdrivende, der nu har 
efterspurgt MobilePay.  

- Det nye er, at kunderne  
kan samle det hele hos os,  
når indbetalingerne kan gå  
direkte ind på deres konto i  
Møns Bank, tilføjer hun.

Møns Bank er blevet
MobilePay-partner

Henriette Lambæk Olsen
Møn Direkte / Stevns

Møn Direkte 
er afdelingen 
for kunder, 
der bor uden 
for bankens 
primære 
markeds-
område, og 

her er Henriette Lambæk 
netop ansat. Hun har arbej-
det i Sydbank (tidl. DiBa) på 
Stevns og i Køge. Henriette 
er 41 år, gift og har tre børn.

Thorkil Nielsen
Risiko og Compliance

Som ansvar-
lig for Risiko 
og Com- 
pliance har 
Møns Bank 
ansat Thorkil 
Nielsen.  
Han er 59 år 

og har mange års erfaring 
som revisionschef i andre  
pengeinstitutter. Thorkil er 
fra Havdrup, gift og har tre 
voksne børn.

Flere nye ansigter
En gæv Stevns-pige og en garvet talmand  
er også begyndt i Møns Bank

Stigende efterspørgsel fra især mindre 
erhvervsdrivende 

Virksomheder kan nu også sende fakturaer med et klik.



BROEN TIL DIN NYE BANK

Økonomi –
fra ende til anden

kunderne en god oplevelse 
hver gang, siger filialdirektør 
Lars Jørgensen. 

Han arbejder til daglig i 
Vinhusgade i Næstved, men 
har i januar haft et tæt par-
løb med privatkundechef  
Tom Lauritzen om at under-

Snup telefonen, og du har 
adgang til stadig mere selv-
betjening. Og i løbet af i år 
opgraderer Møns Bank også 
Netbank med et nyt design.

- Som kunde kommer man 
sjældnere i banken end tidli-
gere, og derfor er det endnu 
mere vigtigt, at vi kan give 

vise sine rådgiverkolleger i  
”Den Gode Kundeoplevelse”.

Kundernes behov  
– ikke bankens
Kommunikation og sammen-
hængskraft er to nøgleord i 
rådgivningen. 

- Vi vil være i øjenhøjde 
med kunderne og sikre, at vi 
taler et sprog, som man kan 
forstå, siger Lars Jørgensen. 
Samtidig vil vi give kunderne 
værdi i, at vi kommer hele 
vejen rundt om deres øko-
nomi, både den nuværende 
og den fremtidige.

Til den ende har banken 
udviklet et særligt værktøj, 
der findes i både en privat- 
og en erhvervsudgave.

Lars Jørgensen under- 
streger, at formålet
med det nye værk-
tøj er at sætte 
kunden i cen- 
trum. Ikke  
banken. 

- Vi hører  
fra en del af  
vores nye  
kunder, at 

de ofte har følt sig som et 
nummer i rækken. Det må 
ikke ske hos os. Vi har for-
pligtet os til, at kunden altid 
har første prioritet. Kun på 
den måde kan vi opbygge en 
langvarig relation, der er til 
gavn for både kunden og ban-
ken, slutter Lars Jørgensen.

”Den Gode Kundeoplevelse” 
er en helheldsrådgivning,  
der henvender sig til alle  
– uanset om man er privat- 
kunde eller en virksomheds-
kunde med endog meget 
komplicerede forhold.

Digitale løsninger er fremtiden, men af netop samme grund er 
den personlige rådgivning vigtigere end nogensinde – derfor  
har alle rådgivere i Møns Bank nu været på kursus i at give  
”Den Gode Kundeoplevelse” 

Filialdirektør Lars Jørgensen fra Næstved skilter gerne med, 
hvorfor banken oplever massiv kundetilgang: ”Det handler  
simpelthen om at give kunden en god oplevelse hver gang.”
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AKTIONÆRER

Modsætninger mødes, og sød musik opstår  
– sådan var det også for fysioterapeuten  
fra København og landmanden fra Stevns

Makkerparret
fra Stevns

En tur til Lanzarote med 
DGI ændrede alt for Inge 
og Teis Lymark for 15 år 
siden. Hun var fysiotera-
peut på Østerbro, og han 
var landmand på Stevns, 
og de kendte ikke hinan-
den i forvejen. 

- Men det kom vi til, gri-
ner de begge to. 

- Jeg havde faktisk pus-
let lidt med tanken om at  

flytte væk fra storbyen, men 
at jeg skulle ende som land-
mandskone på Stevns – og 
være en del af både bedrift 
og regnskab – dét havde jeg  
ikke regnet med, siger Inge.

Hun har dog ikke fortrudt 
et øjeblik. Ikke mindst, fordi 
hun faktisk har ”fået det, 
som hun ville ha’ det”.

- Teis er ikke bare en dyg-
tig landmand, han er faktisk Kål er in igen

- Vil du ikke se maskinerne, 
spørger Henrik Buhmann, der 
tager imod på Svinningegård,  
et stenkast fra Vordingborg.

- Nej, det er da langt mere 
interessant, hvad man kan 
bruge produkterne til, siger 
datteren Pernille og fremviser 
stolt virksomhedens hjemme-
side, som er spækket med 
opskrifter og oplysninger om 
kåls fortræffeligheder. Blom-
kål, salatkål, spidskål og det 
nye hit, Rød Kinakål. 

Pernille har læst markeds-
føring og overtalt sin far til  
at støve gårdens image af.

- Jeg er tredje generation, 
siger Henrik, og selv om vi 
er blandt de største leve-
randører af kål herhjemme, 
kan jeg mærke, at det er 
sundt at tænke nyt. Derfor 
har vi også givet tilsagn om 
at medvirke i Madsamling, 
det nye koncept i Bakkebølle, 
hvor producenter møder 
forbrugere, og der er mere 

fokus på lokale varer og sun-
de produkter – som kål jo er.

Kål er ikke bare kål
Svinningegård er en travl 
arbejdsplads i højsæsonen, 
hvor der skæres mere end 
20.000 kålhoveder i døgnet.

Lige nu planlægges næste 
sæson, hvor der bl.a. skal 
vælges blandt 20 sorter Kina-
kål – og ikke færre end 75 
forskellige blomkål... 

- Kål er noget af det sund- 
este, og det er flere og flere 
heldigvis ved at få øjnene op 
for, siger Pernille. 

Kom med bag kulisserne på 
www.svinningegaard.dk – og 
find masser af inspiration til 
lækre retter med kål.

Sig ’Kinakål’ og de fleste tænker salat i 
80’erne – men den robuste kål er på vej  
tilbage, nu som fantastisk ingrediens i wok

”Vi er aktionærer...
...fordi Møns Bank ligner 
vores virksomhed, hvor 
kunden altid er vigtigst!” Inge og Teis Lymark er vant til at trampe hårdt i pedalerne 

for at se resultater.

Danmarks største producent af Kinakål er fra 
Vordingborg – og ny kunde i Møns Bank
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også meget åben for ideer 
og prioriterer motion og 
rejser højt, ligesom dren-
gene er hans ét og alt.

Drengene er Jamie på 12 
og Philip på 10, og sam-
men holder familien til på 
gården Lindelyst lidt uden 
for Karise.

Ikke nogen helt 
almindelig gård
Lindelyst er ikke kun cen-
trum for familiens privat-
liv. Det er også her, man 
arbejder – på mange for-
skellige projekter.

Af flere omgange er går-
den blevet udbygget, så 
der kan dyrkes byg, hvede 
og raps og produceres 
15.000 slagtesvin om året.

Men det mest utraditio-
nelle er nok tilbygningen i 
2014: Et træningscenter!

- Her kan vi rigtig ud- 
folde os, siger Teis – jeg 
som spinning-instruktør, og 
Inge som coach for sund-
hedsfremmende løsninger 
til virksomheder, kommu-
ner og enkeltpersoner.

Inge har også en kost-
uddannelse bag sig.

- Det er ikke et fitness-
center, understreger Inge. 
Målet er varige livsstils-
ændringer, så man undgår 
yoyo-effekten ved at tabe 
sig og senere tage det hele 
på igen.

Og midlet er dedikation!
- Jeg er der, nat og dag, 

hvis folk har brug for det. 
Det er simpelthen en æres-
sag. 

- I øvrigt må vi sige det 
samme om Møns Bank, 
tilføjer Teis. Vi er nu landet 
i den bank, hvor vi får den 
bedste sparring i alt, hvad 
vi foretager os!

PLUS-KUNDER I MØNS BANK

Rekorden er 80 ind-
gående opkald på  
én dag – det kræver 
en leder i topform!

”Det er Philip...”

”Jeg er aktionær...
...fordi det mere end 
nogensinde er vigtigt at 
bevare den lokale bank.” 

”Vi er aktionærer...
...fordi vi bakker op  
om Møns Bank som  
den lokale bank –  
også på Stevns.” 

Der findes muligvis andre 
måder at lede et stort foreta-
gende på, men Philip Green 
foretrækker at være til stede, 
være nærværende – og være 
til at få fat i.

- Alt for mange gemmer sig 
bag en telefonsvarer, og så 
kan man hænge dér og vente 
på svar, siger han bramfrit.

Den travle leder af Herlufs-
holm Idrætscenter har ellers 
nok at se til. Et halvt hundre-
de medarbejdere, tre svøm-
mehaller, to idrætshaller og 
en hulens masse boldbaner.  

Men Philip holder fanen 
højt og prioriterer at snakke 
med folk, når de ringer.

Næstved er gået  
ham i blodet
Dét var der ikke mindst brug 
for, da Herlufsholm Idræts-
center for få år siden byg-
gede en ny stor hal – med 
minimal ekstern medvirken. 

- Jeg elsker at organisere, 
siger han. Det er nok også 
derfor, jeg er havnet på den 
hylde her.

Næstved har ikke altid 
været hans hjemby. Faktisk 
stammer han fra Hadsten, 
men flyttede med familien 
til Næstved i 1972. Efter 
gymnasiet blev han garde-
husar og tilbragte 15 år i det 
hæderkronede regiment.

- Jeg elskede livet til hest 
og især at oplære de unge 
rekrutter, fortæller han. Men 
som 35-årig stod jeg ved en 
skillevej og skulle vælge, om 
jeg ville fortsætte som officer 
eller søge ud i det civile.

Det blev til en civil handels-
uddannelse og efter en om-
vej omkring et sælgerjob, 

endte han på Handelsskolen, 
hvor han tilbragte endnu 
15 år – blev forstander for 
handelsgymnasiet og leder 
af karrierecentret. Igen dre-
vet af organisationstalentet 
og muligheden for at præge 
unge. Som han stadig gør via 
bl.a. Rotary og sin formands-
post på Brøderup Efterskole.

- Jeg må sige, at Næstved 
er gået mig i blodet. Da jeg 
i 2007 blev leder på idræts-
centeret, fik jeg for alvor 
et stort netværk. HG alene 
har jo 11 klubber med 4300 
medlemmer, men de ringer 
altså ikke direkte til mig...

Herlufsholm Idrætscenter 
er et velorganiseret foreta-
gende med en meget stærk 
bestyrelse, der rummer alle 
kompetencer indenfor drift, 
økonomi, byggeri, VVS m.m. 
Et forretningsudvalg kigger 
bagud og et perspektivudvalg 
kigger fremad, så centeret 
hele tiden er på forkant med 
udviklingen.

Lokalbanken er tilbage
- Skal jeg nævne noget sær-
ligt, jeg brænder for, så er 
det Stafet for Livet, en meget 
livsbekræftende aktivitet, 
som vi nu har afviklet i 7 år, 
og så Up With People, der 
har det internationale udsyn, 
som jeg synes, er så vigtigt. 
Og som Møns Bank velvilligt 
støttede i 2014, da truppen 
sidst var i Næstved, i øvrigt 
som det eneste sted i landet.

- I det hele taget er jeg 
meget tilfreds med, at Møns 
Bank er kommet til Næstved. 
Så har vi igen en lokalbank, 
der fungerer som et stærkt 
alternativ til storbankerne  
– og som det er muligt at 
ringe til, slutter han med et 
smil.

Fra sit kontor har Philip Green udsigt over det meste af Her-
lufsholm Idrætscenter – ”for en sikkerheds skyld,” griner han.



Billånet – som lån – er kendt 
og almindelig brugt, når det 
handler om finansiering af et 
af vores store forbrugsgoder. 

- Men er det nu også det 
mest hensigtsmæssige?

Spørgsmålet kommer fra 
Tom Lauritzen, som er privat-
kundechef i Møns Bank og 
nu står bag et spændende 
alternativ til det traditionelle 
billån.

- Vi lancerer Bilkreditten, 
som er en helt ny måde at 
tænke billån på, siger han. 
Vores Bilkredit læner sig 
mere op af kunden end bilen, 
og det giver en række ind-
lysende fordele. Uanset, om 
man er privat- eller mindre 
erhvervskunde. 

Billigere bilist
- Det bliver simpelt hen billi-
gere at være bilist, fortsætter 
han. Bilkredit er tænkt som 

en løbende finansiering af 
alle ens biler gennem årene. 
En meget fleksibel finansie-
ring, som kan skræddersyes 
fuldstændig til den enkelte.

Fleksibel afvikling
- Som kunde håndterer man 
selv, hvordan kreditten skal 
afvikles, siger Tom Lauritzen. 

Ud fra kørselsbehov og bilens 
pris foreslår vi den optimale 
afvikling, så man senere har 
mulighed for at finansiere et 
nyt bilkøb fra kreditten. Heri 
indgår selvfølgelig også, at vi 
tager højde for den løbende 
værdiforringelse af bilen. 

Foretrækker man ikke at 
betale i feriemåneden eller 

Møns Bank præsenterer den nye ”dreng i klassen”:
Bilfinansieringen, der følger dig og ikke bilen – det er  
ikke kun billigere, men også mere overskueligt, og de  
første 140 Bilkreditter oprettes på særligt attraktive vilkår
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BILFINANSIERING

Bilkredit - en helt 
ny tænkemåde...

op til jul, er det også en 
mulighed.

Hvis man er bonuslønnet 
eller får udbetalt et større 
beløb, kan man også med 
fordel nedbringe kreditten. 
Beløbet kan altid hæves igen 
– og så er man sluppet billi-
gere i rente i den mellem- 
liggende periode. 

Færre omkostninger
Bilkredit findes i to varianter, 
med eller uden afvikling. 

- På kreditten uden afvik-
ling vil der efterhånden som 
saldoen nedbringes, være et 
disponibelt beløb til næste 
gang, man skal købe ny bil. 
På den måde sparer man 
omkostninger, da der ikke 
skal oprettes et nyt lån ved 
hvert bilkøb, fortæller Tom 
Lauritzen.

- Og netop etableringsom-
kostningerne gælder det om 
at få reduceret mest muligt. 
De er nemlig ikke fradrags-
berettigede for privatkunder. 
I modsætning til renten! 

Med en bilkredit i Møns Bank skifter du nemmere og hurtigere bil – og finansieringen 
bliver ikke kun billigere, men også mere overskuelig.

- Det tiltaler mig, at Bilkredit 
samler det hele på én konto, 
så man får overblik og sparer 
omkostninger, når man skif-
ter bil, siger Jimmi Søgaard, 
som her er på besøg hos 
Annette Jensen i Præstø afd. 

• Fleksibel afvikling – færre omkostninger.
• Uforudsete udgifter kan dækkes via kreditten.
• Overskydende likviditet (indestående) kan bruges til 

i perioder at nedbringe kreditten.
• Udligning af de årlige udgifter, fx medfinansiering af 

forudbetalte abonnementer og forsikringer.
• Individuel og fleksibel sikkerhedsstillelse.
• Benzinkort kan tilknyttes kreditten.
• Ekstraudstyr kan medfinansieres.
• Samlet overblik over udgifterne til bil.
• Altid en kendt ramme at handle bil indenfor.

Fordele ved Bilkredit



niveau er det ikke nogen 
videre attraktiv løsning.

- Normalt ville man jo 
aldrig sætte opsparingen ind 
på et lån, fordi man så ikke 
kan hæve pengene igen. Men 
det kan man på vores Bilkre-
dit – og det nedbringer ren-
ten i den periode, pengene er 
sat ind, siger Tom Lauritzen.

Altid en kendt ramme  
at handle bil indenfor
- Med en Bilkredit hos os, er 
man aldrig i tvivl om, hvor 
man står, når man skal skifte 
bil, slutter Tom Lauritzen. 
Man kender rammen og ved, 
at etableringsomkostningerne 
i banken er væsentlig lavere, 
end hvis forhandleren skal 

etablere et traditionelt bil-
lån. Og er der plads inden 
for kredittens maksimum, 
ja, så er det bare at hæve 
pengene. Helt uden at spørge 
i banken – og helt uden at 
betale omkostninger. Nem-
mere kan det ikke være!
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Mange betaler deres for-
sikringer på bilen halv- eller 
kvartårligt. Disse kan over 
kreditten betales årligt, hvor-
ved der ofte kan spares pen-
ge på forsikringspræmien.

Kreditten med afvikling 
nedskrives løbende som på 
et almindeligt billån via et 
månedligt afdrag, men finan-
sieringsrammen indeholder 
fortsat alle kredittens fordele.

Uforudsete biludgifter kan 
dækkes via kreditten
- Uforudsete værkstedsreg-
ninger eller andre udgifter 
på bilen kan være et irrite-

rende element, siger Tom 
Lauritzen. Det er en kedelig 
oplevelse for enhver bilejer 
og kan tvinge en til at spæn-
de livremmen lidt mere de 
efterfølgende måneder. Med 
vores Bilkredit kan man opnå 
mere fleksibilitet også på dét 
område, så det hele bliver 
taget lidt mere over langs.

Overskydende likviditet 
kan nedbringe kreditten
Mange har i perioder opspa-
ring stående på en almindelig 
konto, hvor man véd, at man 
senere skal bruge pengene. 
Med det nuværende rente- 

Med en bilkredit i Møns Bank skifter du nemmere og hurtigere bil – og finansieringen 
bliver ikke kun billigere, men også mere overskuelig.

En Bilkredit i Møns Bank har 
mange fordele, fx kan første 
års udgifter finansieres under 
kreditten, ligesom brændstof 
også kan betales via kredit-
ten mod en månedlig over-
førsel af et tilsvarende beløb.  
   Dermed kan alle udgifter 
håndteres over kreditten,  
så man får et samlet overblik 
over, hvad det koster at have 
bilen. 

140 års 
jubilæumstilbud
Uanset, om du vil omlæg-
ge dit eksisterende billån 
eller oprette en ny kredit, 
opretter vi de første 140 
Bilkreditter på særligt 
attraktive vilkår – læs 
mere og kontakt os via 
www.moensbank.dk/bil. 

ERHVERV PLUS140 ÅRS AKTIVITETER

Den totale finansieringsramme:

• Vægtafgift/grøn afgift 

• Abonnementskredit 
(vejhjælp, FDM, Falck) 

• Vedligeholdelseskredit 
(buffer til repr. og dæk) 

• Forsikringskredit 
(bilforsikring) 

• Ekstraudstyr 
(vinterdæk, fælge m.m.) 

• Billån

Sådan beregner vi  
din Bilkredit



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, siger privatkundechef 
Tom Lauritzen. Vi har sat ét 
enkelt krav, som er til at for-
stå: 50 stk. Møns Bank-aktier 
i depot i banken...

- Mere skal der ikke til, før 
man får adgang til en lang 
række tilbud med rabat, som 
også er kombineret med kon-
tante fordele i banken. 

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

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

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

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

Der er mange flere fordele 
med Privat Plus og Ung Plus, 
bl.a. rabat på MasterCard 
med attraktive forsikringer.  

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 bankoverførsler Pr. betaling/overførsel 3,00 kr. Gratis
Netbank - sammedagsoverførsel Pr. overførsel 3,00 kr. Gratis
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 3,50 kr. Gratis
Kontant valutaveksling (Euro i pengeautomat 25 kr.) Pr. valuta 55,00 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 895,00 kr. 450,00 kr.
MasterCard Platin Årligt 1.895,00 kr. 1.395,00 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 1.200,00 kr. 600,00 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.
PlusLøn m/kredit (ÅOP 5,6 %) Årlig rente Ikke muligt 5 %
Tilbud med fordele på 10-30 % af normalpris Ugentligt Ikke muligt Gratis

PRIVAT/UNG PLUS

PLUS-KUNDE I MØNS BANK

En tur i Zoo eller BonBon-Land, en rejse til USA, et højskole- 
ophold på Møn, et aktuelt show eller teaterstykke... bankens 
Plus-kunder har mange tilbud med rabat at vælge imellem.



Og på www.moensbank.dk  
kan man selv beregne, hvor 
meget man kan spare som 
Plus-kunde.

Ingen betingelser 
for unge under 28 år
Som nævnt er der kun det 
ene krav, at man har 50 stk. 
Møns Bank-aktier i depot 
i banken for at blive Plus-
kunde. 

Det gælder hver voksen i 
husstanden. Unge under 28 
år er dog alle Plus-kunder, 
uanset om de har aktier.

50 aktier koster for tiden ca. 
10.000 kr. – og det er under-
ordnet, om man har dem i 
sine pensionsordninger 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.
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*)  
Prøve-Login til PersonaleZonen
Gå ind på www.personalezonen.dk og vælg Login. Brug  
dit telefonnummer i Email, efterfulgt af @moens.dk - fx 
Email: 55876543@moens.dk 
Adgangskode: de161

- 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 Tom Lauritzen. 

Endelig får man adgang til 
Aktionærkonto og bankens 
PlusLøn m/kredit til en rente 
på kun 5 % (ÅOP 5,6 %).

Oplevelser i vente
Som et ekstra plus åbner der 
sig en række særtilbud på 
PersonaleZonen, hvor man 
får rabat på alt fra brændstof 
og rejser til shows, teater og 
forlystelser samt webshops 
og fysiske butikker.

Særligt for Erhverv Plus
Erhvervskunder har ligeledes 
adgang til en række fordele, 
både i banken og via Perso-
naleZonen. Her har banken 
allieret sig med Emilie Storm 

Petersen, der vil hjælpe virk-
somheder godt i gang.   

- Man får mulighed for at 
markedsføre sine tilbud til 
ca. 700.000 danskere, der 
er tilmeldt PersonaleZonen, 
bl.a. mange af Møns Banks 
aktionærer, siger hun. Og 
samtidig til en virkelig lav 
kontaktpris, da fem gange 
e-mail markedsføring kun 
koster 3.000 kr. 

- Billigere bliver det ikke, 
og flere af bankens erhvervs-
kunder har allerede fået fine 
erfaringer med Personale-
Zonen, fortæller hun.

Emilie Storm Petersen kan 
kontaktes på tlf. 31 31 69 34 
eller ep@personalezonen.dk.

Se med egne øjne
Interesserede kan danne sig 
et indtryk af de mange til-
bud, der er i vente, ved  
et besøg på hjemmesiden 
www.personalezonen.dk. *) 

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 2,00 kr. 1,00 kr.
Netbank - sammedagsoverførsel Pr. overførsel 3,00 kr. 1,50 kr.
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 3,50 kr. 1,75 kr.
Kontant valutaveksling Pr. valuta 55,00 kr. Gratis
Udbetaling af Euro i bankens pengeautomater Pr. udbetaling 25,00 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 895,00 kr. 450,00 kr.
MasterCard Platin Årligt 2.195,00 kr. 1.625,00 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2 % 1 %
25 % rabat på lån i Totalkredit og DLR, fx 1 mio. kr. Pr. lån 9.300,00 kr. 6.975,00 kr.
Lancering af 5 elektroniske tilbud via PersonaleZonen Årligt Ikke muligt 3.000,00 kr.

ERHVERV PLUS

Blandt alle bankens Plus-kunder, som er eller bliver  
tilmeldt PersonaleZonen inden den 30. april, trækkes 
der lod om et weekend-ophold på Hotel Præstekilde
(tilmeld dig på www.moensbank.dk/personalezonen).

Vind et weekend-ophold!

ERHVERV PLUS140 ÅRS AKTIVITETER
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GENERALFORSAMLING

Reg. revisor Bente Bille 
Stege

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2011. 
Bente er født 
i 1961 og er 
reg. revisor 
samt har HD 

i afsætning. Bente er med-
ejer af ReviVision og Samler-
museet Thorsvang.

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 leder af 
den fælles medlemsadmini-
stration i FOA Sydsjælland.  

Selvstændig  
Jan Kanne, Stege 

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2013. 
Jan er født i 
1975, uddan-
net antropo-
log, mag.art. 

og tidligere indehaver af Kaf-
fehuset i Stege. Jan er besty-
relsesmedlem i Initiativgrup-
pen for Byggeri og Miljø, Vor-
dingborg Erhvervsforening 
samt Højskolen Møn.

Landmand 
Jens Ole Karmsteen 
Algestrup, Stubbekøbing 

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2011. 
Ole, som er 
uddannet 
landmand, er 
født i 1953. 

Han er gårdejer og driver sit 
landbrug Mosegården med 
mælkeproduktion på Nordfal-
ster og ved Stensved. Han er 
formand for foreningen Sjæl-
landske Familielandbrug og 
derfra udpeget som medlem 
til bestyrelsen i Gefion samt 
sidder i bestyrelsen for Ros-
kilde Dyrskue.

Hans Henrik Knudsen 
Ulvshale 
Stege

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 1990. 
Hans Henrik 
er født i 
1953 og 
uddannet 

landmand. Han er i øvrigt 
næstformand i Ulvshale 
Vandværk.

Virksomhedsejer 
Lone Wiegell Larsen 
Præstø

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2011. 
Lone er født i 
1960 og 
uddannet i 
rejsebran-

chen, hvor hun har arbejdet 
frem til 1992. Siden 1993 
har hun drevet og været 
medejer af virksomheden  
Ny Holmegård Hundepension 
ved Præstø. Hun er også 
hundetræner, uddannet i 
Dansk Kennelklub. 

Advokat (H) 
Lonnie Nielsen, Vordingborg

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2015. 
Lonnie er 
født i 1974 
og tidl. part-
ner i Bang/

Brorsen & Fogtdal Advokat-
partnerselskab, men valgte i 
slutningen af 2016 at etable-
re egen virksomhed, Advo-
katfirmaet Kromann Nielsen. 
Lonnie er næstformand i Vor-
dingborg Erhvervsforening, 
bestyrelsesmedlem i Vording-
borg Erhverv A/S og Vording-
borgskolen samt medlem af 
Vordingborg Udviklingsråd for 
Erhverv og Turisme. 

Skoleleder Emilie Storm 
Petersen, Bogø

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2013. 
Emilie er født 
i 1973 og 
uddannet 
afspændings-

pædagog. Emilie har siden 
2006 været skoleleder for 
LOF Vordingborg, og driver 
herudover egen virksomhed 
Joyful Living, der tilbyder 
personlig udvikling med  
speciale inden for kvinder. 
Hun er endvidere ansat som 
Key Account Manager hos 
PersonaleZonen. Emilie har 
beskæftiget sig meget med 
bevægelse, motion og sund-
hed og har tidligere arbejdet 
med produktudvikling hos  
IC Companys. 

Kandidater  
til nyvalg

I stedet for Agnethe Hviid, 
der udtræder som følge af 
aldersbestemmelserne i 

Møns Bank afholder 
generalforsamling  
onsdag den 15. marts 
og foreslår følgende 
genvalgt til repræsen-
tantskabet 

bankens vedtægter, er der 
forslag om nyvalg for en 
periode på 3 år af:
         
Restauratør  
Linda Wilms  
Præstø    

Linda er født 
i 1980 og har 
siden 2001 
arbejdet i re-
staurations-
branchen 
som selv-
stændig i 

Næstved og Præstø – siden 
2005 i Præstø med restaura-
tionen Cafe Mocc@, der i 
2016 blev suppleret med Tap 
og Vin i Næstved. Linda er 
bestyrelsesmedlem i Præstø 
Handelsstandsforening og i 
bestyrelsen for Præstø Havn.

I stedet for Oliver Kreisel, 
der ikke ønsker at genopstil-
le, er der forslag om nyvalg 
for en periode på 3 år af:
      
Hotelejer 
Christian Petersen  
Stege

Christian er 
født i 1972 
og uddannet 
agrarøkonom 
fra Næs- 
gaard. Han 
driver et 
mindre land-

brug Krogsholtegaard, hvor 
han tillige har en solcelle-
park. Christian var fra 2006 
til 2014 Key Account Mana-
ger i Animal Health divisio-
nen af MSD. I 2015/2016 var 
Christian initiativtageren bag 
etablering af hotellet Resi-
dens Møen, som han driver i 
dag. Christian er desuden 
bestyrelsesmedlem i Super-
brugsen Lendemark.

I stedet for Jesper Wæver 
Mather, der ønsker at udtræ-
de, er der forslag om nyvalg 
for den resterende periode 
på 1 år af:

Valg til repræsentantskabet
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Selvstændig 
Tonny Quaade Nielsen
Rønnede

Tonny er født 
i 1966 og er 
uddannet 
ejendoms-
mægler. Han 
har haft en 
ejendoms-
mæglerfor-

retning i perioden fra 2000-
2015. Har tidligere været 
med i repræsentantskabet i 
Kongsted Sparekasse og er i 
dag formand for Kongsted 
Sparekasses Fond.

For en periode på 3 år fore-
slås følgende fire kandidater 
indvalgt, jf. bestyrelsens 
bemyndigelse i vedtægternes 
§ 9 til at udvide repræsen-
tantskabet:
   
Malermester Willi Becke 
Vordingborg

Willi er født  
i 1967 og 
uddannet 
bygningsma-
ler. Han er 
selvstændig 
malermester 
siden 1991. 

Willi er næstformand i Dansk 
Byggeri, malersektion, og har 
herunder en del tillidsposter i 
råd, nævn og udvalg. Han er 
desuden bestyrelsesmedlem i 
Vordingborg Erhvervsfor-
ening.
  
Forpagter 
Loise Emilie Greve 
Næstved

Loise er født 
i 1976 og har 
erhvervserfa-
ring indenfor 
oplevelses-
turisme, 
hotel- og 
restaurations-

branchen. Hun har drevet 
online livsstilsbutikker og er 
forpagter i Arena Næstved / 
Næstved Hallerne samt med-
lem af kommunale styregrup-

per indenfor Mærk Næstved, 
lokale erhvervsnetværk og 
iværksætter mentor/dommer 
i samarbejde med lokale 
uddannelsessteder.  

Specialekonsulent 
Erik Rishøj Jensen 
Køge

Erik er født  
i 1964 og 
uddannet 
cand.polit. 
Han er ansat 
i Region 
Sjælland 
med opgaver 

inden for produktion, forsk-
ning og innovation. Han har 
tidligere været ansat i Føde-
vareministeriet, Eksportkredit 
Fonden under Erhvervsmini-
steriet.
  
Anlægsgartner 
Anette Vistisen 
Næstved

Anette er 
født i 1979 
og uddannet 
anlægsgart-
ner. Hun ejer 
virksomhe-
den Anlægs-
gartner Heino 

Vistisen A/S og er formand 
for Danske Anlægsgartnere, 
Sydsjællands Kreds. Anette 
er tillige medlem af det loka-
le uddannelsesudvalg for 
anlægsgartnere på Selandia 
CEU i Slagelse.

Tak – og farvel

Med en dåbsattest fra 
1949 må Agnethe Hviid 
nu forlade bankens besty-
relse. Sådan er reglerne, 
men Agnethe er ikke trist.

- Jeg er stolt og glad for 
tilliden, som har givet mig 
chance for at være en del 
af en fantastisk udvikling i 
Møns Bank, siger hun.

- Da jeg første gang 
trådte ind i bestyrelseslo-
kalet, anede jeg meget lidt 
om, hvad der ventede mig, 
eller hvad der blev forven-
tet af mig. Jeg blev valgt 
til repræsentantskabet i 
2002, samme år, som ban-
ken åbnede filial i Præstø, 
og i 2004 til bestyrelsen 
– i øvrigt som den første 
”udenøs”. Det var stort!

Agnethe blev valgt på 
sit lokale engagement, og 
selv om hun fagligt ikke 
vidste meget om bank, 
så var hun et aktiv som 
byrådsmedlem i Præstø, 
formand for Handels- og 
Erhvervsforeningen samt 
Turistforeningen. Og er-
hvervsmæssigt havde hun 
erfaringer med ledelse, 
salg, undervisning og per-
sonaleudvælgelse. 

- I dag ville en person 
som mig nok have svært 

ved at blive valgt, især efter 
Finanskrisen, erkender hun. 
Kravene til bestyrelsesmed-
lemmers evner og erfaringer 
er øget markant, og hvor vi 
før havde møder en halv dag  
om måneden - med god plads  
til hyggesnak - er møderne 
i dag heldagsprojekter med 
voldsomt meget læsestof. 

- Personligt synes jeg, det 
er vigtigt, at bestyrelser også 
består af ganske almindelige 
mennesker med sund fornuft, 
og ikke kun jura- og talmen-
nesker, selv om det ene selv-
følgelig ikke udelukker det 
andet, siger hun med et smil. 

I Møns Bank deltager be-
styrelsen jævnligt i kurser på 
Finanssektorens Uddannel-
sescenter for at blive rustet 
til fremtidens krav.

- Det er særdeles lærerigt, 
og giver os den ballast, der 
kan drive Møns Bank videre 
som et stærkt alternativ til 
de store banker, siger hun.

Nærheden i 
den lokale bank 
Agnethe er ikke i tvivl om 
årsagen til den fremgang,  
Møns Bank oplever i disse år.

- Mennesker har brug for 
nærhed, siger hun. Det er 
meget simpelt, men efter-
hånden vanskeligt at opnå i 
en tid, hvor også bankerne 
bliver større. Møns Bank har 
nu den størrelse, som er pas-
sende for en lokalbank, der 
både har fundamentet til at 
klare sig selv og tilbyde de 
nyeste digitale løsninger – 
uden at gå på kompromis 
med de personlige relationer. 

- Det er faktisk dem, vi 
lever af, og som gør, at de 
fleste nye kunder finder vej 
til os på anbefaling af vores 
eksisterende kunder.

Agnethe Hviid.

Agnethe Hviid brænder for Møns Bank, 
også selv om hun nu går på pension fra 
bestyrelsesarbejdet

Tilmelding til 
generalforsamlingen
Indbydelse, regnskab, 
bilag m.v. fremgår af 
bankens hjemmeside, 
www.moensbank.dk – 
hvor du som aktionær 
også kan tilmelde dig. 

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. 
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Møns Bank arrangerer en uges rundrejse 
med det bedste, landet kan byde på

Tag med til Ungarn

Du skal ikke vælge mellem 
Pest eller Kolera – ja, du skal 
ikke engang vælge mellem 
Pest eller Buda, for på denne 
tur oplever vi begge bydele i 
Ungarns farverige hovedstad.  

Budapest byder på alt fra 
imponerende kirker til flotte 
gåture, hyggelige cafeer og 
ikke mindst Heltepladsen 
med symboler for landets 
1000-årige historie. Det hele 

blandet med gadegøgl, sjove 
springvand og ungdommelig 
kådhed.

Pusztaen venter
Den enorme ungarske græs-
steppe har gennem tiden 
været brugt til opdræt af 
kvæg, men er i dag mest 
kendt for ungarske cowboys, 

der viser deres færdigheder 
med og på hest. Hestene var  
før i tiden deres ét og alt, 
når de red ud over Pusztaen. 
Uden hest var de intet. De 
spiste, sov og arbejdede 
sammen fra morgen til aften. 
At blive en dygtig rytter kræ-
ver træning helt fra barns- 
ben. Vi kommer til at opleve 
et flot show, der også er fyldt 
med humor.  

Rundrejsen finder sted fra 
27. august til 4. september 
og bringer os forbi andre 
store oplevelser som fx byen 
Hajos, der er kendt for ikke 
færre end 1200 vinkældre!

Først til mølle
Hele turen koster kun 8.615 
kr. pr. person (enkeltværelse 
dog +2.050 kr.). Læs mere 
på www.moensbank.dk/140, 
hvor alle bankens jubilæums-
aktiviteter er samlet.

Tilmelding fra mandag den 
27. februar kl. 10.00 – og 
kun via hjemmesiden.

Ørslev Gruppe- og Special-
rejser er teknisk arrangør.

140 ÅRS AKTIVITETER

Lørdag den 18. marts er 
der mulighed for at få en 
ganske særlig oplevelse, 
når Den Jyske Opera fejrer 
sin 70 års fødselsdag på 
Panteren i Vordingborg. 

Forestillingen starter, 
hvor det hele begyndte – 
med uddrag fra Den Jyske 
Operas første opsætning i 

1947, Carl Maria Von Webers 
Jægerbruden. Herfra går det 
slag-i-slag med det bedste, 
Den Jyske Opera har budt på 
i 70 år; fra Franz Léhars Den 
Glade Enke til Richard Wag-
ners Valkyrien, fra Mozart 
til Massenet samt helt nye 
værker. Der er bl.a. uddrag 
fra den nye opera Brødre. 

Den Jyske Opera er klar med et sandt
triumftog i Vordingborg – og en ekstra 
bonus til kunder i Møns Bank

Højdepunkter
gennem 70 år

Forestillingen opføres i sam-
arbejde med Musikhuset Aar-
hus i forbindelse med Aarhus 
Kulturhovedstad 2017. 

Gratis program og vin
Lokalt er det Teaterforenin-
gen Bøgestrømmen, musik-
foreningen Cæcelia og Pante-
ren, der står bag, støttet af 

Møns Bank. Og netop dét 
engagement betyder, at 
kunder med et betalings-
kort fra Møns Bank som 
bonus får det store ope-
raprogram gratis samt et 
glas vin i pausen. Forestil-
lingen begynder kl. 19.30,  
og billetter kan købes via 
www.moensbank.dk/140. 

Heltepladsen med Tusind-
årets flotte kolonnader.
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ERHVERV PLUS140 ÅRS AKTIVITETER

Golf er en herlig sport, og 
Møns Bank sætter ekstra 
kulør på sin traditionsrige 
turnering med et særligt 
tilbud: Tag en overnatning 
på Hotel Præstekilde fra 
fredag den 19. maj og øv 
dig på banen inden lørda-
gens turnering. Det koster 
kun 1.029 kr. pr. person, 

inkl. greenfee, 3 retters menu  
og overnatning i delt dobbelt-
værelse (enkeltvær. +170 kr.)   
– du booker selv banen til 
fredag via Golfbox.

Lørdag starter kl. 8.00 med 
velkomst og morgenbuffet på 
hotellet. Vi spiller en stable-
ford turnering, både indivi-
duelt og holdturnering, hvor 

Kom og nyd en dag – eller to – i golfens tegn på Møn Golf-
center, som ligger særdeles naturskønt.  

Jubilæumsgolf
med bonus
Lørdag den 20. maj er Møns Bank vært ved 
et stort jubilæumsstævne – som man kan 
smugtræne til allerede om fredagen

Men hvem skal modtage de 
40.000 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 12. marts 
Ud over Idrætsrådet er det 
Vordingborg Kommune, Øer-
nes Revision og Møns Bank, 
der samarbejder om at give 
lokalidrætten et tiltrængt løft. 

- Lokalsport og lokalbank 
går hånd i hånd på en rigtig 
fin måde, siger bankdirektør 
Flemming Jensen. Vi støtter 
meget op om foreninger, som 
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. 

Kommunens fritidskonsu-
lent Bjarne Malmros er det 
fjerde medlem af panelet. 

- Vi glæder os meget til at 

se, hvad der kommer ind af 
kandidater, siger han. 

Tidsfristen er 12. marts, og 
forslag skal sendes til Henrik 
Pape på hpape@tdcadsl.dk. 

Og så til fest!
Idrætsfesten er i år henlagt 
til Mønshallerne, hvor der  
– som noget nyt – er mulig-
hed for spisning kl. 18-19, 
inden det går løs med årets 
overrækkelser. 

- Penge er jo altid en gule-
rod, siger Henrik Pape, men  
i år kan vi også tilbyde pisk, 

Pisk eller gulerod? Idrætsfolk og -hjælpere i 
Vordingborg kommune får begge dele ved en  
stor fest i Mønshallerne torsdag den 20. april

da vi under spisningen får 
besøg af en særdeles slag-
færdig ridelærerinde... 

Det er gratis at deltage i 
selve prisoverrækkelserne 
fra kl. 19, mens spisningen 
koster 169 kr. (inkl. øl/vin 
eller vand). Tilmelding på   

www.moensbank.dk/140,  
             hvor alle aktiviteter 

                      er omtalt.

Værsgo’: 40.000 kr.
til lokalidrætten!

Der er smæk for skillingerne 
ved årets Idrætsfest på Møn.

holdene sættes af banken. Vi 
serverer frokost i klubhuset, 
og dagen slutter ved 16-tiden 
med præmieoverrækkelse. 

Deltagelse koster 345 kr., 
dog 245 kr. for Plus-kunder, 

og skal meldes på 
www.moensbank.dk/140, 
hvor bankens jubilæums-
aktiviteter alle er samlet.
Deltagere skal være fyldt 
18 år.

Flotte præmier på højkant
• Årets idrætsforening modtager 12.500 kr. –  

og Runner Up får 7.500 kr.
• Årets idrætsleder og Årets idrætstalent  

modtager hver 10.000 kr.

25 aktier fra Møns Bank (ca. 5.000 kr.) er en  
del af beløbet i hver af de fire udlodninger.
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Banken med stærke relationer – værd at anbefale!

Alle sejl er nu sat til for at 
gøre Arena Næstved til en 
succes. Men faktisk starter 
historien et helt andet sted.

- Vi fik en ny kunde i Næs- 
tved, fortæller filialdirektør 
Lars Jørgensen. Ikke en hvil-
ken som helst kunde, men en 
ildsjæl ved navn Ulla Faber. 
Ulla er koncertarrangør og 
vidste, at banken i 2017 fyl-
der 140 år, så hun ville høre, 
om vi ville være med til en 
stor udendørs teaterkoncert.

Ret hurtigt blev Lars tændt 
på ideen – men ikke som et 
udendørs arrangement.

- Vi vil ikke være afhængig 
af vind og vejr, og så egner 
Arena Næstved sig godt til en 
sådan aktivitet, siger han.

Stærke kræfter på scenen
Således blev Arenaen valgt, 
og Ghita Nørby nævnte på et 
pressemøde i januar, hvorfor 
hun stiller op. 

- En Arena er et sted, hvor 
man kæmper, sagde hun. 
Jeg vil gerne kæmpe for kun-
sten, og derfor har jeg sagt 
ja til at medvirke i projektet.

Ghita Nørby går også for-
rest og byder velkommen, 
når EVITA løber af stablen 
onsdag den 24. maj kl. 19, 

dagen før Kr. Himmelfart, 
hvor mange kan holde fri. 

Annette Heick har hoved-
rollen som Eva Perón (Evita), 
og derudover medvirker et 
stjernehold, bestående af 
Jesper Lundgaard, Henrik 
Launbjerg m.fl. samt Musical 
Akademiet, suppleret lokalt 
af Næstved Koret og 20 børn 

fra Skt. Jørgens Kirkes bør-
nekor. Dirigent for Symfoni-
orkesteret er Svenn Skipper. 

EVITA er skrevet af Andrew 
Lloyd Webber og Tim Rice og  
handler om den argentinske 
præsidentfrue Eva Peróns 

Sæt X i kalenderen onsdag den 24. maj – 
her lægger Arena Næstved hus til, hvad  
der kan gå hen og blive årets største  
kulturbegivenhed på Sydsjælland i 2017, 
nemlig teaterkoncerten EVITA med mere 
end 100 medvirkende...

Møns Bank inviterer
til stor teaterkoncert

dramatiske liv. Fra fattige kår 
i sin ungdom arbejder hun 
sig op ad den sociale rang-
stige i Buenos Aires. Her 
møder hun diktatoren Juan 
Perón og opnår nærmest  
helgenstatus. Hun dør af 
kræft, blot 33 år gammel.

Historien vil blive foldet 
ud og forløst på magisk vis 
i Arena Næstved, bl.a. med 
originale historiske billeder.

Møns Bank støtter opførel-
sen med 140.000 kr. i anled-
ning af sit 140 års jubilæum.

Rabat for Plus-kunder
Og netop bankens medvirken  
giver mulighed for, at Plus-
kunder i banken kan komme 
med til forestillingen med  
20 % rabat. 

Billetter med rabat bestilles 
på www.personalezonen.dk 
eller www.moensbank.dk/140 
– hvor alle tilbud er samlet.

140 år - siden 1877140 år - siden 1877

Annette Heick imponerede 
alle på pressemødet med 

Don’t Cry For Me Argentina.

Prøv PersonaleZonen
Gå ind på hjemmesiden 
www.personalezonen.dk 
og vælg Login - brug dit 
telefonnummer i Email 
samt @moens.dk - fx 
55765432@moens.dk 
Adgangskode: de161


