
 

Møn	  NU	  	  
–	  bliv	  en	  del	  af	  Møns	  fremtid	  
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Hvad	  er	  Møn	  NU	  ?	  
	  
Stedet	  hvor	  de	  store	  visioner	  udvikles	  ved	  hjælp	  af	  	  
	  
• Netværket	  –	  for	  gode	  ideer	  og	  initiativer	  på	  MØN	  
• Stedet	  –	  hvor	  der	  mobiliseres	  kræfter	  til	  at	  gennemføre	  

disse	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Foreningen	  Møn	  NU’s	  arbejdsopgaver	  
	  
For	  at	  virke	  som	  netværk	  og	  stedet,	  hvor	  der	  mobileres	  
kræfter	  skal	  Møn	  NU	  	  
	  
• Støtte	  eksisterende	  arbejdsgrupper	  og	  projekter	  med	  

netværk,	  moralsk	  og	  fagligt	  input	  
• Opsøge,	  fremme	  og	  sikre	  koordinering	  af	  nye	  

arbejdsgrupper	  og	  projekter	  på	  tværs	  af	  Møn	  med	  
inddragelse	  af	  alle	  aktive	  kræfter	  

	  
Derudover	  kan	  Møn	  NU	  deltage	  i	  markedsføringen	  af	  Møn	  
overfor	  tilflyttere	  og	  virksomheder	  i	  samarbejde	  med	  de	  
enkelte	  lokalråd	  ogVordingborg	  Kommune.	  
	  
Og	  hvad	  sker	  der	  så	  i	  Møn	  NU	  ?	  
	  
Det	  er	  i	  høj	  grad	  op	  til	  medlemmerne	  !	  	  
	  
En	  af	  de	  vigtigste	  arbejdsopgaver	  er	  at	  fremme	  bosætningen	  
på	  Møn.	  Derfor	  arbejder	  en	  bosætningsgruppe	  på	  at	  få	  
overblik	  over	  alle	  de	  bosætningsaktiviteter,	  der	  allerede	  er	  
igang.	  Næste	  skridt	  er	  at	  videreudvikle	  nye	  aktiviteter,	  så	  vi	  
kan	  blive	  flere	  Mønboer	  !	  
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Hvem	  er	  med	  i	  Møn	  NU	  ?	  
	  
Alle	  kan	  være	  medlem	  af	  Møn	  NU.	  Foreningen	  er	  medlemsstyret	  
og	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  med	  9	  personer	  
	  
• 4	  formænd	  for	  lokalrådene	  for	  Møn	  og	  Bogø	  eller	  en	  af	  

disse	  udpeget	  stedfortæder	  
• 5	  valgt	  på	  generalforsamlingen	  

o For	  de	  5	  generalforsamlingsvalgte	  vælges	  2	  
suppleanter	  

• Bestyrelsens	  ledelse	  vælges	  blandt	  de	  5	  valgte	  på	  
generalforsamlingen	  

	  
Nuværende	  bestyrelse	  
	  
Efter	  generalforsamlingen	  28	  april	  2015	  konstituerede	  
bestyrelsen	  sig	  således	  
	  
• Formand	  Ole	  Bjørnholt	  
• Næstformand,	  sekretær	  Anders	  Madsen	  
• Kasserer	  Flemming	  Tejmers	  
• Formand	  for	  Østmøn	  Lokalråd	  Torben	  Nielsen	  
• Formand	  for	  Vestmøn	  Lokalråd	  Jørn	  Svenstrup	  
• Formand	  for	  Stege	  og	  Omegns	  Lokalråd	  Søren	  Kraneled	  
• Formand	  for	  Bogø	  Lokalråd	  John	  Konggaard	  Hansen	  
• Erik	  Büchert	  
• Alexander	  Siboni	  
• Suppleant	  Leif	  Iversen	  
• Suppleant	  Tony	  I.	  Nielsen	  

	  
Bliv	  medlem	  !	  
Som	  medlem	  af	  Møn	  NU	  kan	  man	  deltage	  i	  arbejdet	  med	  at	  gøre	  
Møn	  til	  et	  endnu	  bedre	  sted	  at	  bo	  og	  arbejde	  
	  
Kontakt	  formand	  Ole	  Bjørnholt	  på	  olebjornholt@mail.tele.dk	  
eller	  40767308	  hvis	  du	  vil	  høre	  mere.	  
	  
Du	  kan	  også	  bare	  melde	  dig	  ind	  med	  det	  samme	  –	  det	  er	  
nemmere	  J	  



 

 

 Bliv medlem af fremtiden 
 
Støt Møn Nu og i fremtiden – dit bidrag tæller! 
 
• Et aktivt varieret erhvervs- og handelsliv 
• Flere lokale arbejdspladser 
• Levende lokalsamfund, gode nabofællesskaber 
• Et godt sted at bo- for unge og gamle 
• Et rigt udvalg af kultur- og fritidstilbud 
Er det også det, du ønsker for Møn? Så støt arbejdet i foreningen Møn 
NU. 
 
Møn NU er en frivillig forening, hvis formål er at sikre bæredygtige og 
levende samfund på Møn igennem udvikling. Foreningens formål er 
almennyttig, og omdrejningspunktet er samarbejde mellem offentlige 
og private interessenter, der i kraft af konkrete initiativer og 
kapitalregning vil understøtte den langsigtede udvikling på Møn. 
 
Alle aktiviteter under Møn NU finansieres af private midler, der søges 
koblet med udviklingsmidler fra kommune, region, stat og EU. 
Medlemsskaber for private og virksomheder er en vigtig hjørnesten i 
Møn Nu – dit bidrag tæller! 
 
Et medlemskab kan tegnes for 100 kr. om året for private og 1.250 kr. 
inkl. moms årligt for virksomheder. Pengene går direkte til konkrete 
og synlige initiativer og aktiviteter til glæde og gavn for os alle på 
Møn. 
 
Tegn et medlemskab på www.møn.nu udfyld skemaet nedenfor, eller 
ring til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer. 
 
Yderligere informationer om foreningen Møn NU fås på vores 
hjemmeside www.møn.nu hvor du også kan tilmelde dig vores 
nyhedsbrev, blive aktivt medlem af foreningen og læse mere om de 
aktuelle projekter. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
TAK FOR DIN STØTTE 
Jeg vil gerne tegne et medlemskab af foreningen Møn NU: 

□ Privat medlem til kr. 100,- inkl. moms om året 

□ Virksomhedsmedlemsskab til kr. 1.250,- inkl moms om året 

□ Andet beløb_____________________________________________________________ 
 
Navn:_____________________________________________________________________ 
 
Virksomhed:_______________________________________________________________ 
 
Adresse:___________________________________________________________________ 
 
Telefon:________________________ E-mail._____________________________________ 
Indbetalingskort udsendes umiddelbart efter indlevering af denne blanket til 
foreningen Møn Nu hos Kraneled Storegade 55, 4780 Stege 
 


