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Banken med stærke relationer – værd at anbefale

Nyt fra

I Dalby står man sammen – unge som ældre – og netop dét er 
den bærende idé i et nyt byggeri i tilknytning til Dalbyhallen.

Visioner for et 
lokalområde

Pilot for en dag?
Har du altid haft en drøm  
om at styre en flyvemaskine? 
Her er chancen!

Formue er et vidt begreb
Sig ’formue’ og de fleste  
tænker på penge i banken, 
men det er også huset, bilen, 
forsikringerne, pensionen,  
ja, alt hvad der handler om 
økonomi – og Møns Bank har 
sat rådgivningen i system,  
så du får det fulde overblik.

Naturen vinder 
coronapriser
Møns Bank er med, når  
Vordingborg Kommune hæd-
rer Møn Sessions og fotograf 
Per Rasmussen for deres 
bidrag til et rigt kulturliv.

Jeg afleverer selv nøglen!
Lasse bygger. Og han bygger. 
Det ene hus efter det andet. 
Helt ens. Det går hurtigst.
Mød en mand på Stevns, der 
trods tempoet aldrig går på 
kompromis med kvaliteten.



 Hovedkontor

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

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

Åbningstider generelt
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00
Torsdag til kl. 17.00
Kasse kl. 10.00-13.00 (kun Stege)
Derudover rådgivning efter aftale
samt døgnåbne pengeautomater 
(inkl. euro samt indbetaling)

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

Rønnede
Industrivej 2, 4683 Rønnede
Tlf. 54 88 61 00 

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

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

Møn Direkte  *)
Industrivej 2, 4683 Rønnede
Tlf. 54 88 61 00 
 
*) Kørende konsulenter for kunder  
i områder uden filialdækning.
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En tid med Covid19 og usikkerhed har igennem det seneste år 
præget dagligdagen for os alle. Ingen har kunnet sige sig fri. 
Nogen har fået mere tid – brug den!

En udfordrende tid

For et år siden var der ingen, der kunne 
forudse rækkevidden og følgerne af den 
verdensomspændende pandemi med 
Covid19, og det er min påstand, at det er 
der fortsat ikke nogen, der kan. Usikker-
heden er fortsat meget stor. 

Et år med udfordringer
Her – et år senere – er vi dog nogle erfa-
ringer rigere. For os alle sammen vil 2020 
først og fremmest stå som Corona-året. 
Det var året med mundbind, afstand og 
albuehilsen, og når en person blev omtalt 
som negativ eller falsk positiv – så var det 
positivt. Sådan blev der vendt op og ned 
på meget.

I Danmark er vi sluppet forholdsvis 
nådigt i forhold til andre lande. Vi må som 
helhed siges at have klaret os godt gen-
nem krisen indtil nu, selv om mange bran-
cher er ramt. Lokalt har flere erhverv end-
da klaret sig bedre under krisen, og dette 
gælder heldigvis også for langt hovedpar-
ten af vores kunder og for banken selv.

De fleste af vores håndværksvirksomhe-
der har haft forunderligt travlt, og på Møn 
har turismen aldrig været større end i den 
forgangne sommer.

Covid19 har således på meget forskel-
lig vis påvirket samfundsøkonomien, de 
enkelte virksomheders rammebetingelser, 
vores omgang med hinanden og rammerne 
for den enkelte. Alle har måttet tage deres 
forholdsregler. Således også i Møns Bank, 
hvor vi på mange måder er et spejlbillede 

af det samfund, der omgiver os. Den store 
usikkerhed om den fremtidige udvikling 
har betydet, at vi har forøget polstringen 
til at imødegå eventuelle følgevirkninger af 
den økonomiske nedlukning og de mange 
begrænsninger, der har ramt vores virk-
somhedskunder såvel som effekten på den 
enkeltes økonomi – så vi også fremover 
kan hjælpe kunderne gennem en svær tid.

Brug tiden 
Et virksomt middel til at reducere smitte-
spredning har været isolation. Det har 
givet mere tid for mange. Tid, som virk-
somhedsejere kan bruge konstruktivt til at 
gentænke forretningen og de medfølgende 
muligheder, og tid til, at vi hver især kan 
overveje, om vi bruger tiden rigtigt.

Der er sikkert også opgaver, vi normalt 
udskyder, som det vil give god mening at 
få set på og få løst. Hvordan ser det fx ud 
med din økonomi på den lange bane – når 
du skal på pension?

Få et pensionstjek 
Flere og flere får øjnene op for, at det kan  
betale sig at planlægge økonomien, mens 
man stadig er erhvervsaktiv. Det giver ro 
i sindet, når man ved, at opsparingen er 
klar, når pensionstidspunktet nærmere sig. 

I Møns Bank har vi målrettet sat ind 
på vores formuerådgivning, og vi har nu 
specialister i alle vores afdelinger, som 
er klar til at give det overblik, der både 
giver tryghed og sikkerhed i en omskiftelig 
verden. Vi kommer hele vejen rundt om 
økonomien og viser de muligheder, som 
kun de færreste tænker over i en travl 
hverdag.

Har du ikke set din pensionsopsparing og 
dine forsikringsordninger efter i sømmene 
indenfor de seneste år, så kan jeg kun 
opfordre til, at du kontakter os og bliver 
afklaret om mulighederne. Velkommen i 
Møns Bank! 

Flemming Jul Jensen
Bankdirektør



Det lyder måske lidt fjernt. 
Formue. Men rigtig mange 
danskere er nok lidt mere 
formuende, end de selv tror.

- Prøv at tælle det hele 
sammen, siger Henrik Holm. 
Du bliver overrasket... 

Henrik Holm er formueråd-
giver i Møns Bank og laver 
dagligt tegninger til sine kun-
der, hvor han illustrerer, hvad 
han mener med formue.

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

Helhedsløsninger
Pia Lindenskov er også for-
muerådgiver, og hun er enig.

- Vi tænker ’formue’ meget 
bredt. Sætter man fx sine 
penge dér, hvor det giver 
mest mening, har man de 

Sig ’formue’ og de fleste tænker på penge  
i banken, men det er også huset, bilen,  
forsikringerne, pensionsordningerne,  
ja, alt hvad der handler om økonomi –  
og Møns Bank har sat det i system med  
formuerådgivning, der kommer hele vejen 
rundt og giver det fulde overblik

rigtige boliglån, er ens nær-
meste sikret ved sygdom 
eller dødsfald osv.

- Vi kalder det 360° møder, 
fordi vi kommer hele vejen 
rundt, siger hun. En slags 
jordomrejse, hvor vi tager 
højde for alt, hvad vi kender 
til, og hvad der kan tænkes 

Jeres formue er 
et vidt begreb

FORMUERÅDGIVNING

Et 360° møde er en rejse hele vejen rundt om jeres økonomi. 
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- Møns Bank har tilbudt For-
muepleje siden 2009, hvor 
kunderne på et aftalt grund-
lag overlader til banken at 
investere deres formue, for-
tæller Frank Hougaard, der 
følger markederne tæt hver 
dag. 

I mange år har Claus arbejdet 
som formuerådgiver, og han 
ved, hvordan man giver en 
helstøbt rådgivning. 

- Det handler også om 
forsikring, siger han. Kritisk 
sygdom og sundhedssikring 
er emner, vi også berører.

- Og fremtidsfuldmagter.  
Et område, som mange ikke 
har forholdt sig til, supplerer 
Jan Sonne. Han har også be-
skæftiget sig med pensions- 
området i mange år.

Investering ligger lige for
Når det kommer til investe-
ring, er mulighederne flere. 
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Nyeste skud på stammen er 
Lokal Puljeinvest, som ban-
ken har store forventninger 
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 Frank Hougaard, 
og Jørgen Haderup Alsing 
supplerer: 

- Lokal Puljeinvest er et 
samarbejde 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, 
tilføjer han. Lokal Puljeinvest 
dækker forskellige behov, 
uanset om man er meget 
forsigtig og foretrækker obli-
gationer, eller om man først 
skal bruge sin opsparing om 
mange år og måske gerne vil 
have flere aktier.

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

at komme til at ske i den 
fremtidige økonomi. 

Mikael Henriksen er pen-
sionschef i banken, og hans 
erfaring er, at kunderne har 
svært ved at overskue ting-
ene.

- I vores formuerådgivning 
tager vi udgangspunkt i den 
enkelte kundes ønsker og 
drømme, siger han. På den 
måde kan vi belyse de mulig-
heder, der er både nu og 
fremover. Det giver tryghed, 
når man skal træffe beslut-
ninger. 

En af missionerne er at 
gøre det komplicerede let 
forståeligt. 

- Vi vil hjælpe kunderne 
med løsninger, der er indi-
viduelle, og vi præsenterer 
dem på en måde, så alle  
er med, fastslår han.

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 
død samt forhold omkring 
generationsskifte, siger Claus 
Busk Madsen. 

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. I Møns Bank 
kan du altid ringe direkte til din rådgiver.

Mikael Henriksen
Pensionschef
Tlf. 55 86 15 12
mh@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

Frank Hougaard
Investeringsrådgiver
Tlf. 61 56 15 23
fh@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

>>>

Hjælpen er nær, hvis man får smerter, bliver syg eller 
kommer ud for en skade. Møns Bank tilbyder nu ”Letsik-
ring af helbred”.

- Det er en prisbillig måde at sikre sig en tryg hver-
dag, siger pensionschef Mikael Henriksen. Med en Let-
sikring af helbred får man adgang til hurtig undersø-
gelse og behandling, hvis behovet opstår.

Den nye forsikring giver bl.a. adgang til hurtig under-
søgelse, behandling og operation på privathospitaler 
eller hos speciallæge, behandlinger hos fysioterapeut, 
osteopat, kiropraktor, psykolog, psykiater, akupunktør og 
zoneterapeut, receptpligtig medicin, genoptræning m.m.

Alle mellem 18 og 60 år med adresse i Danmark kan 
tegne forsikringen – uden at afgive helbredsoplysninger.

- Jeg vil opfordre til, at man tager en snak med sin 
rådgiver om sit behov, slutter Mikael Henriksen. 

Hurtig hjælp med Letsikring



Der er ikke meget at betæn-
ke sig på, hvis man bruger 
olie til opvarmning. Totalkre-
dit har åbnet for en tilskuds-
pulje til de første 3.000 kun-
der i landet, der vil af med 
oliefyret.

- Det er et generelt ønske 
om grønnere energi, der 

Har du oliefyr og er hurtig, kan du få  
10.000 kr. i tilskud ved at skifte til varme-
pumpe – og hertil kommer et statstilskud

opvarmning – og på et tids-
punkt skal fyret jo skiftes... 

Interesserede skal hurtigst 
muligt kontakte deres råd-
giver i banken og få et sær-
ligt Værdibevis for at kunne 
modtage tilskuddet. 

Samtidig kan man få en 
snak om, hvordan man bil-
ligst muligt kan finansiere 
udskiftningen, hvis man da 
ikke har pengene selv.

Vilkårene for tilbuddet kan 
ses på www.moensbank.dk.

10.000 kr. for  
dit gamle oliefyr

åbner for tilskud – også fra 
staten på 22-45.000 kr. –  
og i Møns Bank bakker vi op 
ved at tilbyde Grøntlån til 
en særdeles attraktiv rente, 
siger bolig- og markedschef 
Steen Normann Olsen. 

- Læg dertil, at man får 
en billigere og meget renere 
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Et nyt lån fra Totalkredit, 
Fastrente+, kræver en god 
økonomi med en formue 
på mindst 25 % af boligens 
værdi og mindst 500.000 kr. 
– og har stor fleksibilitet:

Ingen afdrag i 30 år
Fastrente+ giver mulighed 
for at låne op til 75 % af 
boligens værdi, og når rest-
gælden er under 60 %, kan 
lånet være uden afdrag i 
resten af løbetiden.

Mere økonomisk frihed
Som noget særligt kan man 
hvert kvartal ændre på lånet, 

Mere fra Totalkredit:  
Nyt stærkt lån til  
kunder med friværdi 

kurs, end man har optaget 
det til.

- Der er mange mulighe-
der med det nye lån, så jeg 
vil opfordre til, at man får 
en snak med sin sædvanlige 
rådgiver, slutter Steen Nor-
mann Olsen.

Frihed, fleksibilitet 
– og fast rente!

så det passer med ønsker og 
behov. 

- Måske har man lyst til at 
nyde livet mere i en periode, 
spare flere penge op til pen-
sion eller investere på anden 
måde, siger bankens bolig- 
og markedschef Steen Nor-
mann Olsen.

Fast rente i hele løbetiden
Med Fastrente+ får man 
tryghed ved at kende renten 
i hele lånets løbetid, og der-
med sikkerhed i op til 30 år.

Mulighed for indfrielse  
til lavere kurs 
Markedsrenterne er i øjeblik-
ket på et meget lavt niveau.

Stiger renterne, kan man 
typisk indfri sit lån med 30 
års fast rente til en lavere 

Steen Normann Olsen.

FORMUERÅDGIVNING
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Tidl. regnskabschef
Vicki Endsgaard 
Kalvehave

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2018. 
Vicki er født i 
1957 og tidli-
gere regn-
skabschef og 

medejer af Dansk Rotations 
Plastic i Kalvehave. Desuden 
bestyrelsesmedlem i Vording-
borg Erhvervsforening.
 
Ejendomsmægler
Henrik Ejby Hansen
Vordingborg

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2020. 
Henrik er 
født i 1968 
og er selv-
stændig 

ejendomsmægler med spe-
ciale i liebhaverboliger i hele 
Danmark – og tillige valuar.

Statsaut. revisor 
Tina Ørum Hansen
Præstø

Medlem af 
bestyrelsen 
siden 2017 
og repræsen-
tantskabet 
siden 2015. 
Tina er født i 
1973 og 

siden 2015 medejer af Revi-
sionsfirmaet Aage Maagensen 
A/S i Maribo. I perioden fra 
1995 til 2013 var hun ansat 
hos PWC – revisionsfirmaet 
PricewaterhouseCoopers i 
Næstved. Tina er formand for 
bestyrelsen i Gymnastikfor-
eningen Præstø Fjord.

Lærer 
Anne Hvid Harvig 
Askeby

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2000. 
Anne er født 
i 1957, ud-
dannet folke-
skolelærer og 

har været forstander og 
medstifter af Teaterbygnin-
gen Fanefjord. Driver cate-
ring via KOK & RUL med 
diner transportable samt 
festrelateret udlejning.

Daglig leder 
Lisbet Hebo  
Præstø

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2008. 
Lisbet er født 
i 1965 og er 
uddannet 
isenkræm-

mer. Tidligere indehaver af 
Hebo Interiør i Præstø og for-
mand for Præstø Handels- og 
Erhvervsforening gennem en 
periode på 9 år.

Virksomhedsejer
Kathrine Hendriksen 
Rødvig Stevns 

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2018. 
Kathrine er 
født i 1978 
og indehaver 
af Rødvig Kro 

& Badehotel siden 2007. 
Kathrine er desuden med-

lem af Stevns Turistforening, 
Feriepartner Møn-Stevns og 
Verdensarv Stevns.

Fisker 
Bjarne Mostrup Larsen 
Klintholm Havn, Borre  

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 1986. 
Bjarne er 
født i 1955 
og driver 
fiskeri fra 

Klintholm Havn foruden båd-
sejlads med turister.

Selvstændig 
Tonny Quaade Nielsen
Rønnede

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2017. 
Tonny er født 
i 1966 og er 
uddannet 
ejendoms-

mægler. Formand for Kong-
sted Sparekasses Fond. 

Direktør
Thomas Stecher
Hårbølle, Askeby

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2006. 
Thomas er 
født i 1972 
og ejer Retail 
Syd, der dri-

ver tre Shell stationer. Tillige 
medejer af Bryghuset Møn.

Agrarøkonom 
Jan Yttesen
Stubbekøbing

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 1997. 
Jan er født i 
1963 og for-
pagter af 
Næsgaard 

Avlsbrug på Falster foruden 
opkøb og salg af ejendomme. 
Derudover bestyrelsesmed-
lem i DataLogisk, som udvik-
ler IT-løsninger til landbruget 
– en virksomhed, han selv 
har været initiativtager til.

Møns Bank afholder generalforsamling  
onsdag den 24. marts – hvor følgende  
foreslås genvalgt til repræsentantskabet 

Kandidat til nyvalg
For en periode på 2 år efter 
Lonnie Kromann Nielsen er 
der forslag om nyvalg til 
repræsentantskabet af:

Bureaudirektør
Therese Stein Brorsen
Nyråd

Therese er 
født i 1980 
og medejer 
af virksom-
heden Provi, 
der tilbyder 
karriere- og 
virksomheds-

rådgivning samt reklame-
bureau. Provi har hovedkon-
tor i Nykøbing F og kontorer  
i Vordingborg og Nakskov. 

Therese har ansvaret for  
drift og udvikling af reklame-
bureauet.

Repræsentantskabets 
opgaver
1. Valg af medlemmer til 

bankens bestyrelse.
2. Godkendelse af bestyrel-

sens honorarer.
3. Behandling af sådanne 

sager, som af bestyrelsen 
eller direktionen henvises 
til repræsentantskabets 
afgørelse.

4. At være talerør for aktio-
nærerne. 

5. At repræsentere banken, 
virke for dens trivsel og 
bistå bestyrelse og direk-
tion.

De er på valg

Henset til coronakrisen 
bliver årets generalfor-
samling afviklet online.

Indbydelse, regnskab, 
bilag m.v. fremgår af 
www.moensbank.dk og 
sendes også på e-mail, 
hvis denne er oplyst.

Kan du ikke deltage i 
generalforsamlingen, kan 
du gøre din indflydelse 
gældende ved at afgive 
fuldmagt, ligeledes på 
hjemmesiden. 
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T ak og farvel – 
fra en ildsjæl 

Elly Nielsen i sit smukke, 
nyrenoverede køkken.

hastighed, så skal det nok gå 
alt sammen...

Når ordene kommer fra en 
tidligere boghandler, må der 
være noget om snakken. Og 
især den høje læsehastighed 
har Elly Nielsen haft brug 
for. Syv bestyrelser foruden 

sit fuldtidsjob har hun været 
medlem af, da det gik højest 
– de fleste som formand. En 
for en har hun trappet lidt 
ned, og nu er turen kommet 
til banken.

Det forpligter  
at være lokalbank
- Jeg har været medlem af 
repræsentantskabet i Møns 
Bank siden 1992 og haft den 
glæde at sidde for bordenden 
i ganske mange år, siger hun. 

Derudover har Elly også 
været medlem af bankens  
bestyrelse i en længere 
årrække og fulgt arbejdet 
tæt på de interne linjer.

- Det at drive bank i dag er 
noget ganske andet end for 
blot få år siden, siger hun. 
Regler og love fylder rigtig 
meget i dag, så det mere 
handler om forudsætningerne 

Foto
: C

hristian Lindgren.

Elly Nielsen slipper 
nu roret i bankens  
repræsentantskab

Sidste år vandt Elly Nielsen  
prisen som Årets Ildsjæl for 
sin indsats for turismen i  
Sydkyst Danmark, overrakt af 
baronesse Helle Reedtz-Thott.

- Jeg har altid sagt, at med 
en tålmodig familie, et lille 
søvnbehov og en høj læse-

for at drive bank end den 
egentlige drift. 

Alligevel tror Elly på, at den 
lokale bank nok skal klare 
sig.  

- Der er en fantastisk 
opbakning om Møns Bank – 
fra et stadig større lokalom-
råde – og det tror jeg, er en 
modreaktion på, at alt skal 
blive større og centraliseres.

- I Møns Bank er vi kendt 
for et lokalt engagement og 
for at være der for kunderne 
i både med- og modgang. Ja, 
det forpligter at være lokal-
bank, men det er også en 
udelt glæde at se de mindre 
lokalsamfund udvikle sig, og 
dét ville være vanskeligere 
uden den lokale bank.

Turisme  
og detailhandel
Elly bliver på ingen måder 
arbejdsløs, når hun udtræder 
af bankens ledelse ved den 
kommende generalforsam-
ling. Hun er fortsat formand 
for House of Møn og besty-
relsesmedlem i Feriepartner 
Møn samt i Team Møn. 

- Nu vil jeg koncentrere 
mig om turismen og detail-
handlens vilkår, siger hun. 
Det ligger mig meget på 
sinde, at vi kan bevare 
vores lokale butikker og til-
byde turisterne spændende 
oplevelser. Det går faktisk 
hånd i hånd og betyder, at 
vi har bedre chancer for at 
opretholde et godt og stærkt 
lokalsamfund.



Fordelspakker kan man få i 
alle banker, men næppe én, 
der er så let forståelig som 
den fra Møns Bank: 

50 aktier i banken og Nem-
Konto (for private over 29 år) 
– og så får både erhvervs- og 
privatkunder gratis ydelser, 
kontante rabatter, når man 
bruger banken, og lejligheds-
vise tilbud med rabat. 

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

VISA/Dankort bliver uden 
gebyr – og så kan du gå  
hen til en hvilken som helst 

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 

pengeautomat i landet og 
hæve gratis på dit 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.  

Du får stor rabat på op-
rettelse af lån og kreditter 
– og også på optagelse eller 
omlægning af boliglån i Total-
kredit. 

Endelig får du adgang til 
Opsparing Plus, som er delvis 
friholdt for negativ rente og 
bankens PlusLøn m/kredit til 

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. 2.400 kr. · Var. rente 5 % · Debitorrente 5,1 % · ÅOP 6,3 %.
***) Ingen negativ rente op til 150.000 kr. – derefter -0,3 % p.a. for beløb under 250.000 kr. og -0,6 % p.a. for beløb over 250.000 kr.

UDVALGTE YDELSER - PRIVAT/UNG FREKVENS STANDARD PLUS

VISA/Dankort Årligt 350 kr. Gratis
MasterCard Debet Standard Årligt 375 kr. Gratis
Udbetaling i pengeautomater med Dankort/VISA Pr. udbetaling 15 kr. Gratis
Netbank - årlig afgift Årligt 250 kr. Gratis
Netbank - indbetalingskort og sammedagsoverførsel Pr. betaling/overførsel 4 kr. Gratis
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 5 kr. Gratis
Kontant valutaveksling (GBP, NOK, SEK og USD) Pr. valuta 55 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 975 kr. 530 kr.
MasterCard Platin Årligt 2.395 kr. 1.795 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 1.600 kr. 1.200 kr.
Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2%, min 1600 1%, min 1200

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 %
Opsparing Plus – til imødegåelse af negativ rente ***) Kvartårlig rente Ikke muligt Særvilkår

Flere og flere 
får fordele



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

50 stk. aktier koster i skri-
vende stund ca. 7.500 kr. 
– og det er uden betydning, 
om man har dem i sine pen-
sionsordninger 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. 

en rente på kun 5 % (ÅOP 
6,3 %).

På bankens hjemmeside 
kan du selv beregne, hvor 
meget du 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 krav 
om NemKonto samt 50 stk. 
Møns Bank-aktier i depot 
i banken for at blive Plus-
kunde. Det gælder for hver 
voksen i husstanden, mens 
unge under 29 år alle er 
Plus-kunder.

For erhverv er der også et 
krav om 50 stk. aktier, men 
det skal ses som et gennem-
snit pr. kunde. Så hvis man 
som privatperson har 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 350 kr. 350 kr. Gratis

MasterCard Debet Standard, årligt 375 kr. 375 kr. Gratis

Udbetaling i pengeautomater med VISA/Dankort 15 kr. 15 kr. Gratis

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

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

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

Dokumentgebyr 2.400 kr. 2.400 kr. 1.800 kr.

Stiftelsesprovision – i procent af lånebeløb 2%, min 2.400 2%, min 2.400 1%, min 1.800

Formuepleje, årligt pr. ordning (tillægges 25 % moms) 600 + 0,5 % 600 + 0,5 % 400 + 0,5 %

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.

Flere og flere 
får fordele
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Lasse bygger. Og han 
bygger. Det ene hus 
efter det andet. Helt 
ens. Så bliver der 
nemlig aldrig tvivl 
om kvaliteten...

- Jeg vil selv aflevere nøglen!

Lasse Stennei Rud er ikke en 
mand, der kommer sovende 
til sin indtægt. Arbejdsugen 
er ofte 7 dage, og ferierne er 
der langt imellem. 

- Ja, årets højdepunkt er jo 
gået i vasken, siger han. Vi 
skulle have været til Norge 

på ski med familien, men det 
gælder jo for mange i denne 
coronatid.

I stedet kan man kaste 
sig over arbejdet, og det er 
der rigtig meget af i familien 
Ruds liv. 

- Jeg har en fantastisk 
kone, der bakker op 24-7, 
siger Lasse. Uden Lisbeth 
ville det slet ikke gå med alle 

de mange projekter, vi har 
gang i. 

Mange kasketter
Lasse er uddannet landmand, 
og det er ikke et lille areal, 
han opdyrker ved familiens 
gård i Lyderslev på Stevns.
275 hektar, primært med 

specialafgrøder.
- Men det er jo kun en del 

af året, siger han. Resten af 
året bygger jeg.

Lige for tiden er det på Sti- 
vangen i Store Heddinge. Her 
opføres yderligere 12 række- 
huse i tilknytning til de 9, 
som allerede er bygget, solgt 
og beboet. I Hårlev er der 8 
huse og i Karise 2, som snart 
får følgeskab af 16 mere, der 
er i byggemodning.

Lasse beskæftiger et par 
faste medarbejdere, og ellers 
hyres håndværkere ind.

- Husene er helt ens, siger 
Lasse. Vi har fundet en form, 

STEVNS

Erhvervsrådgiver Thomas Illum lægger vejen forbi Lasse Rud og hans igangværende byggeri på Stivangen i Store Heddinge. 

Lasse følger sine  
byggerier tæt og  

sætter en ære i, at  
tingene er i orden.

Uden opbakning fra  
familien går det ikke –  
Lisbeth er ergoterapeut  
på halv tid og holder ellers 
familien kørende, mens 
Mathias og Lærke også  
har praktiske opgaver.



som tiltaler mange menne-
sker. 

- Fire værelser i ét plan, 
104 m² med entré, køkken, 
bryggers, badeværelse, træ- 
gulve, gipslofter – alt i hvidt, 
så man selv kan sætte sit 
præg på det. Dertil varme-
pumpe, have og terrasse. 

Husene sælges for omkring 
2 mio. kr. 

- Jeg synes, man får meget 
for pengene, siger Lasse. Og 
husene har en størrelse, som 
der altid vil være købere til.

Har man lyst, kan man 
individuelt tilkøbe fx en ude-
stue. Den bygges til, så den 
passer fuldstændig ind i byg-
geriet.

Stivangen ligger lige ud til 
åbent land i Store Heddinge, 
og den nære tilgang til natu-
ren spiller også en rolle.

- Det er primært unge ny-
etablerede og ældre, der fal-
der for husene, og det er en 
rigtig god nabokombination, 
siger Lasse.

Første og sidste  
mand på pladsen
Selv om Lasse ikke bygger 
husene alene ved egen hånd, 
har han en finger med over-
alt.

- Jeg følger byggerierne 
tæt og sætter en ære i, at 
tingene er i orden, siger han. 
Der er ikke noget værre end 
færdigmeldinger med fejl. 
Man kan ligeså godt lave 
arbejdet rigtigt første gang. 
Og jeg vil selv gå den sidste 
runde i det færdige hus og 
aflevere nøglen til køber!

Denne tilgang præger også 
valget af bank.

- Vi var kunder i en mindre 
lokalbank, der blev opkøbt 
af en storbank. Det er bare 
ikke det samme. Nærheden 
forsvinder. Man bruger mere 
tid og energi på at komme 
igennem.

- I Møns Bank har vi fået 
det, som vi også havde det 
med banken før i tiden. Vi 
ringer bare. Nu hedder han 
bare Thomas... 
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To nye erhvervs- 
rådgivere – og nu 
også en døgnboks

Stabil fremgang i
bankens nye filial

RØNNEDE

Faxe og Stevns kommuner 
har ikke været forkælet 
med banker de senere år. 
En efter en er de lukket i 
et område, hvor der ellers 
er godt gang i både land-
brug, industri og byggeri.

I det vakuum åbnede 
Møns Bank filial i Rønnede 
forrige år, og interessen 
for at blive kunde i banken 
overgår alle forventninger.

- Vi har virkelig travlt, 
siger filialdirektør Peter  

Laugesen, 
og det 
har især 
overrasket 
mig, at 
så mange 
erhvervs-
virksom-

heder savner nærvær og 
dialog med deres bank. 
Dét er noget, vi har som 
højeste prioritet.

Flere hænder
For at kunne følge med 
efterspørgslen – og netop 
give den nødvendige tid 
til kunderne – har ban-
ken ansat Benny Larsen 
som ny erhvervsrådgiver. 
Han kommer fra Nykre-
dit, hvor han har arbejdet 
med erhvervskunder inden 
for stort set alle brancher 
gennem en lang årrække.

Også Palle Bach giver 
nu et nap med i Rønnede. 
Han har arbejdet i ban-
kens hovedkontor i Stege 
med bl.a. salg, leasing og 

finansiering for alle typer 
erhvervskunder.

- Mogens Nielsen og Henrik 
Steen Hansen er fortsat ”på 
hjul” og tilbyder rådgivning 
hjemme i virksomhederne, 
og på landbrugsområdet er 
Peter Terp den helt rette at 
spørge til råds, fortsætter 
Peter Laugesen. 

- Sussie Wismarch Hansen 
er trainee og efterhånden 
godt inde i sagerne, så jeg 
synes, vi nu har fået en rigtig 
stærk erhvervsafdeling her i 
Rønnede, tilføjer han.

Nu også døgnboks
Kontantomsætningen er 
generelt faldende, men  
det gælder ikke i Rønnede, 

hvor der er rift om penge-
automaten. For at aflaste 
indbetalingerne er der nu 
opsat en døgnboks, så alle 
virksomheder i området 
kan gøre brug af den.

Benny Larsen er nyansat og Palle Bach hentet fra bankens  
hovedkontor for at kunne give ekstra opmærksomhed til 
virksomheder i Faxe og Stevns kommuner. 

Henrik Steen Hansen er 
mere i sin bil end i banken 
og kommer rundt på hele 
sin hjemmebane – Stevns.
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FAXE KOMMUNE

engagement, siger Claus 
Christensen. 

Og Mogens Nielsen bakker 
op.

- Samme tilbud kommer 
fra Møns Bank, så hver en 
krone, borgerne vil give i 
form af folkeaktier, bliver tre 
gange så meget værd!

I skrivende stund er de 
nærmere vilkår for folke-
aktierne ikke fastlagt, men 
det vil ske i løbet af kort tid. 
Indtil da kan interesserede 
skrive sig op på en liste på 
www.moensbank.dk/dalby 
og få besked, så snart der 
bliver åbnet.

Håndværkere søges
Arkitektfirmaet HS/Bruns-
gaard Laursen har tegnet det 
nye byggeri, som opføres af 
Dansk Halbyggeri. Og man 
vil gerne arbejde med lokal 
arbejdskraft.

- Er du håndværker og vil 
byde ind på delopgaver, så 
kontakt os på tlf. 3045 2086, 
opfordrer Poul Bo Petersen 
fra Dansk Halbyggeri. 

I Dalby står man sammen – unge som ældre 
– og netop dét er den bærende idé i et nyt 
byggeri i tilknytning til Dalbyhallen

Seniorer, der spiller kort – 
unge, der mødes om sport 
eller E-sport – børn, der tum-
ler rundt – fællesspisning, 
juletræsfest og borgermøder.

Listen er lang over de akti-
viteter, som borgerne i Dalby 
og omegn glæder sig til i det, 
man kalder ”SAMMEN-holdet” 
– et resultat af en ny hal, der 
opføres i tilknytning til Dalby-
hallen i disse måneder. 

- Det er planen, at hallen 
skal stå færdig til oktober, 
og den har virkelig manglet, 
siger Mogens Nielsen. Han er 
en af tovholderne i projektet, 
som har været undervejs i en 
længere årrække.

Medborgerhus for alle
Men nu skulle det være gan-
ske vist. 

- Vi får 1.600 m² mere at 
boltre os på, og der bliver 
plads til publikum, fortæller  
Mogens Nielsen. Hallen får en 
fuld håndboldbane eller fem  
badmintonbaner. Derudover  
bliver der 400 m² med om- 
klædning, depot, café og et 
multirum til møder og andre 
arrangementer for borgerne 
og foreningslivet i Dalby. 

- Ja, vi kan næsten ikke 
vente, fortsætter Claus Chri-
stensen, til daglig uddeler 
i SuperBrugsen i Dalby. Ud 
over den nye hal kommer 
området mellem hallerne 
også til at fungere som et 
medborgerhus, hvor man kan 
følge med i alle aktiviteter i 
begge haller og med kig til 
de udendørs arealer.

Dalbyhallen er i dag en af de 
mest bookede haller i Faxe, 
og det har været nødvendigt 
at skære haltimerne ned fra 
60 til 45 minutter. 

- Den nye hal bliver et 
kæmpe aktiv for alle sports-
grene, siger Mogens Nielsen. 
Dalby G & IF står i forvejen 
stærkt, men nu kan vi give 
bedre vilkår for håndbolden, 
løbeklubben, motionisterne, 
ja, for alle, der vil engagere 
sig i de sociale aktiviteter. Og 
vores dagplejebørn får bedre 
plads, ligesom vi har fået 

ønsker om yoga- og pilates-
hold, som man i dag kører til 
andre byer efter.

- Når der skal holdes bor-
germøder i Dalby er det en 
udfordring at finde lokaler. 
Også det bliver nemmere i 
fremtiden, tilføjer han. 

På folkeaktier
Det er Faxe Kommune, der 
står for anlæg og drift af den 
nye hal, men man vil gerne 
have en økonomisk hånds-
rækning fra befolkningen, så 
byggeriet kan blive helt i top.

- I SuperBrugsen har vi 
besluttet at give den samme 
sum penge, som borgerne 
ønsker at give, og på den 
måde medvirke til det lokale 

Visioner for et
lokalområde

Claus Christensen fra SuperBrugsen og Mogens Nielsen fra Møns Bank er blandt tovholderne.



VORDINGBORG KOMMUNE

Kulturlivet har haft svære vil-
kår i coronatiden, men noget 
er lykkedes, og det er vind-
erne af Årets Kulturpris 2020 
i Vordingborg Kommune gode 
eksempler på.

Musik og natur
Hovedprisen på 25.000 kr. 
går til gruppen Møn Sessions, 
der kombinerer musik med 
natur, når forskellige, aner-
kendte musikere inviteres til 
at spille under åben himmel. 
De små koncerter, sessions, 
livestreames og forbindes 
dermed både til den digitale 
verden og, ja, hele verden. 
Det har Møn Sessions indtil 
videre gjort over 40 gange 
gennem de senere år.

- Musik er tone, tekst, lyd 
og lyrik og kan i de rigtige 
rammer frembringe dybe 
følelser. Det er Møn Sessions 

et godt eksempel på, siger 
Simon Sandfeld, der sidder 
i priskomiteen og også er 
leder af spilletstedet STARS  
i Vordingborg. 

- Møn Sessions tilfører 
musikken en ekstra dimen-
sion, når fremragende arti-
ster spiller deres musik i den 
romantiske, men også rå, 
mønske natur. Det giver en 
unik ro og respekt omkring 
sangene. De fire dygtige 
producere skaber en lyd-
gengivelse og et billedsprog, 
der står krystalklart for både 
øjne og ører. Uanset om det 
er Søren Huss, Teitur eller 
sydsjællandske Bjarke Fal-
gren, der finder vej til Møn 
for at skabe en unik og san-
selig session, venter der pub-
likum en forstærket oplevelse 
af naturen og musikken, til-
føjer Simon Sandfeld.

at hans billeder skiller sig  
ud og bliver hængende i  
ens hukommelse, siger filial- 
direktør Allan Andersen fra  
Møns Bank, der er hoved-
sponsor for Kulturprisen.

- Som fotograf er han ved-
holdende, ihærdig og god 
til at fange de særlige øje-
blikke. Og så er han generøs. 
Han deler ud af sine mange, 
smukke billeder på de sociale 
medier til glæde for alle os, 
der følger ham, tilføjer Allan 
Andersen.

Hvem skal have 
Publikumsprisen?
En tredje hædring går til en 
begivenhed eller aktivitet, 
som publikum vælger.

- På trods af corona er det 
lykkedes at skabe spænden-
de og mangfoldige kulturop-
levelser i vores kommune, 
siger Thorbjørn Kolbo (S), 
der er formand for Kultur, 
Idræt og Fritid. Det vidner 
de fem nominerede til Årets 
Publikumspris om.  

Der kan stemmes på Have-
koncerter Hos Luffes Lyd, på 
Verdenslitteratur på Møn, på 
STARS, på Steges Tirsdags-
markeder eller på Forældre-
foreningen for Præstø bør-
nehus. Det foregår på www.
moensbank.dk/publikumspris 
– hvor man også kan læse 
motivationerne for de fem 
nomineringer.

Overrækkelserne af de tre 
priser vil finde sted i løbet 
af foråret, når coronaen har 
sluppet sit stramme greb om 
verden, og situationen tilla-
der det, lover arrangørerne.

Poetisk naturfotografi
Særprisen på 10.000 kr. går  
til fotograf Per Rasmussen, 
som i mange år har foto-
graferet den særlige natur 
omkring Vordingborg, Stege 
og Præstø sideløbende med, 
at han har arbejdet som 
pressefotograf. Han har 
udgivet tre fotobøger, senest 
fotobogen Dark Sky, der 
viser stemningsfulde billeder 
af nattehimlen med fokus på 
natur, kultur og mennesker 
på Møn og Nyord.

- Per Rasmussen har et 
særlig poetisk blik, der gør, 

Møn Sessions har stået for koncerter i coronatiden – livestreamet og smitte-
frit – og vinder hovedprisen i Vordingborg Kommunes Kulturpris 2020.

Naturen vinder  
coronapriser
Møns Bank er med, når Vordingborg Kommune 
hædrer Møn Sessions og fotograf Per Rasmus- 
sen for deres bidrag til et mangfoldigt kulturliv

Per Rasmussen blev ganske 
overrasket, da han fik besked 
om særprisen på 10.000 kr.

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

Benny Lar-
sen, 58, er 
begyndt som 
ny erhvervs-
rådgiver i 
Rønnede.

Benny har  
40 års erfa-

ring fra den finansielle sektor, 
først 11 år i Bikuben og siden 
29 år i Nykredit, hvor Benny 
fra 1997 har arbejdet med 
erhvervskunder inden for 
ejendomme, handel, service, 
industri og liberale erhverv. 
Privat er Benny bosat i Sla-

Jytte Baadsgaard  
har 40 års jubilæum 
i Møns Bank – og det 
kunne endda være 
blevet til mere...

40 år i banken

Corona satte en stopper for, 
at kasserer Jytte Baadsgaard  
kunne markere sit 40 års 
jubilæum med fest og recep-
tion den 4. januar, men fak-
tisk kunne hun have nået et 
endnu længere åremål, hvis 
der ikke lige havde været en 
afstikker til et andet penge-
institut.

Udlært i Møns Bank  
– og så farvel
Her kunne fortællingen være 
slut, hvis det var gået, som 
unge Jytte og hendes mand, 
Ebbe, havde planer om i slut-
ningen af 1970’erne.

- Ebbe havde fået job 
i Fladså Kommune, og vi 

havde planer om at flytte 
til Næstved, så jeg fik job i 
Haandværkerbanken, siger 
Jytte. Men Møn ville ikke 
rigtig slippe os – eller også 
var det omvendt – så det 
blev kun til 2-3 år i Næstved, 
før vi begge søgte tilbage til 
Møn, hvor vi jo stadig boede.

Det er 40 år siden, Jytte 
kom tilbage til Møns Bank, 
og det har hverken Jytte eller 
banken fortrudt. Kassen er 
Jyttes gebet, og den passer 
hun med stor omhyggelig-
hed. Og hygge, faktisk. 

- Før i tiden ventede kun-
derne gerne på, at deres 
favoritkasserer blev ledig, og 
vi havde 6-7 kasser åbne på 
de store lønningsdage, for-
tæller hun. Sådan er det ikke 
i dag, hvor næsten alle klarer 
sig med kort og mobiltelefon.

Banksektoren er nok en af 
de brancher, der har været 
igennem de største omvælt-

ninger de seneste 40 år. 
Drevet af en teknologisk 
udvikling, men faktisk også 
af kundernes ønsker.

De fleste vil gerne  
klare sig selv
- Det tog tid at få ordnet sine 
bankforretninger førhen. Nu 
kan man jo klare det meste 
selv, når det ikke lige handler 
om de store beslutninger – 

gelse med sin hustru Char-
lotte, der er selvstændig. 

 
Claus Skot-
te Dehn,  
57, er ny er-
hvervsrådgi-
ver i Stege. 
Han kommer 
fra en tilsva-
rende stilling 

i Merkur Andelskasse og har 
tidligere arbejdet i Grøn-
landsbanken og SparNord. 

Claus har erfaring med alle 
virksomhedstyper og inden 

for mange forskellige bran-
cher. Privat er han bosat i 
Roskilde med sin familie.

Carina de 
Fine Licht, 
53, er be-
gyndt som 
IT-konsulent. 
Hun har de 
sidste 29 år 
arbejdet i 

Danske Banks IT-afdeling. 
I Møns Bank skal hun bl.a. 
arbejde med indfasning af 
nye IT-løsninger. 

Carina er bosat i Eskilstrup 
med sin familie.
 

Rasmus 
Svane, 39, 
er begyndt 
som ny øko-
nomichef i 
banken. Han 
overtager 
ansvaret for 

bankens regnskab og økono-
mistyring efter Ellis Rasmus-
sen, der ønsker at gå på 
efterløn. 

Rasmus kommer fra en 
stilling som afdelingsdirektør 
i Alm. Brand, hvor han har 
beskæftiget sig med analyse, 
budget, rapportering og kon-
trol. 

Privat er Rasmus bosat i 
Søborg med sin familie.

Lis Nielsen, 
51, er be-
gyndt som 
assisterende 
rådgiver for 
privat- og 
erhvervskun-
der i Stege. 

Hun kommer bl.a. med over 
30 års erfaring fra Nordea, 
hvor hun har arbejdet med 
erhvervssager. 

Lis er bosat i Eskilstrup 
med sin familie.

Nye ansigter  
i Møns Bank
Flere nye medarbejdere er begyndt  
i Møns Bank de senere måneder

og så møder jeg ofte kunder, 
der takker mig for at have 
lært dem at bruge et kort, 
fortsætter hun.

- Det er jo den vej, det går, 
men nogle skal gerne have 
forklaret og vist det 2-3 gan-
ge, før de føler sig sikre. Til 
gengæld bliver man også lidt 
stolt, når man har lært noget 
nyt og kan klare sig selv. Den 
glæde deler både kunderne 
og jeg, tilføjer Jytte. 

Mindre kassearbejde har 
betydet andre opgaver for 
Jytte, som i dag også klarer 
kontooprettelser, betalinger, 
overførsler og særlige bank-
opgaver for fx advokater.
Jytte kender kunderne, og 
kunderne kender Jytte. Ikke 
kun fra banken, men også 
fra badminton, hvor Jytte 
og Ebbe har været særdeles 
aktive, Ebbe i mange år som 
formand. Jytte er også med-
lem af Brugsens bestyrelse, 
og så går hun til zumba. Og 
på det seneste er et barne-
barn kommet til. Jytte keder 
sig aldrig.

Den røde løber var behørigt 
rullet ud på Jyttes store dag.



”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 tilbud, 
som klubben har sat sammen 
til dette blads læsere:

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 
piloten planlægger du, hvor I 
skal hen på turen. Du er med 

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

Pilot for en dag?

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!

Vil du flyve hen over dit eget hjem – og måske tage billeder – 
er det en oplagt mulighed.

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.

LÆSERTILBUD

Foto
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med relationer til Møns Bank. Fravalg af bladet kan ske på chp@moensbank.dk 
eller tlf. 55 86 15 31.

www.moensbank.dk

Grøn omstilling er oppe i 
tiden, og nu lægger Møns 
Bank sig i kølvandet med 
en lånepulje til en særlig 
attraktiv rente. Vil du skifte 

til el- eller hybridbil, vil du 
energirenovere din bolig 
eller fx skifte fra oliefyr til 
varmepumpe? Så får du lige 
nu ekstra gode vilkår!

...når du hører om vores vilkår på lån til grønne formål

Bliv grøn i hovedet 
af misundelse...

Læs mere om tilbuddet på 
www.moensbank.dk og send 
en sms til 2973 6140 med 
teksten Grøn – så får du en 
ekstra rabat på 500 kr. 

Det er uforpligtende for dig, 
men den ekstra rabat gælder 
kun, hvis du sender sms’en 
i forbindelse med dette til-
bud. 


