
 

 

 

 

 

 

Bogø Møllelaug    

Til Bogøboere og møllevenner 
 

 



 

BLIV MEDLEM AF BOGØ MØLLELAUG 

Bogø Mølle står som øens smukke vartegn – knejsende og højt hævet. Den er imponerende, og den er 

fredet, men øen kan ikke tage den for givet. Hvis vi skal bevare møllen, skal så mange som muligt bakke op 

om den ved at betale kontingent. Kontingentbetaling og donationer sammen med det, der kommer i 

overskud ved de forskellige arrangementer over året, er en forudsætning for, at bestyrelsen kan betale de 

faste udgifter og foretage løbende vedligeholdelse. 

En bred opbakning er vigtig, når bestyrelsen søger fondsmidler til den gennemgribende restaurering, som 

er i gang lige nu. Bestyrelsen arbejder med massive ansøgningsrunder, der er i 2017-18-19 afsendt 35 

ansøgninger og kommet midler fra 9. Bestyrelsen har kontakt til en af landets dygtige møllebyggere, 

Michael Jensen, som vil gøre møllen funktionsdygtig igen. 

Bogø Mølle drives af Bogø Møllelaug. Som kontingentbetaler kan du låne nøglen til møllen (ring til et 

medlem af bestyrelsen og aftal lån af nøgle), så kan du invitere familie og venner med op i møllen. Det er 

der mange, som benytter sig af, og det plejer at være en succes. 

Møllelaugets bestyrelse arbejder frivilligt og tilbyder fastboende og turister at besøge møllen på ’åbne 

weekends’ og til forskellige arrangementer. Fra 2016 har der også været besøg af mange, som runder øen 

på deres vandring på Camønoen og benytter  ’madpakkerummet’. 

Som udgangspunkt er møllen åben lørdag og søndag fra kl. 11 – 16 i skolernes sommerferie. På centrale 

steder på øen vil der være opslag, som fortæller, hvad der sker på møllen. Du kan også søge oplysninger på 

Bogøs to elektroniske medier www.bogoetidende.dk og www.bogø.eu – se under ’foreninger’. 

Bestyrelsen håber inderligt, at du vil forny dit medlemskab eller tegne et, hvis du ikke allerede er medlem. 

Møllen har brug for dig! Det koster 150 kr. årligt for en husstand.  

Meld dig / jer ind nu  

150 kr. om året pr. husstand – kan betales på flere måder: 

• Kontant ved besøg på møllen 

 

• MobilePay  tlf. 54575 (Bogø Mølle) 

 

• Netbank til Møns Bank, reg. 6140 konto 4110480 

 

• Indbetalingskort, brug kodelinje 73    + 84080799 

til Møns Bank, reg. nr. 6140 konto 4110480. 

Lige meget, hvordan du vælger at betale, beder vi dig huske at opgive navn og adresse og meget gerne 

mailadresse til vores medlemsliste. 

Du må ikke forvente direkte tilbagemeldinger fra bestyrelsen. Alle arbejder frivilligt. Nyheder og 
information kommer på Bogø Tidende og Bogø Portalen.  
Der arbejdes på, at det måske kan blive en mulighed med betalingsservice fra 2020. 
 

http://www.bogoetidende.dk/
http://www.bogø.eu/


 

 

 

Bogø Møllelaug / Bestyrelse 

 

Helle Bohnfeldt, Forkvinde 

Tlf. 21 60 29 07  e-mail: helle.flemming@mail.dk 

Nicholai Wæhrens, Næstformand 

Tlf. 23 82 02 13 

Volker Mattheides, Kasserer 

Tlf. 60607993 

Vivian Skov, Sekretær 

Tlf. 21 63 62 45 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Janne Tümler  Tlf. 61 67 44 27 

Lise Jensen, Camønoen  Tlf. 40 88 29 12 

Ove Paarup  Tlf. 40 16 42 45 

Lars Nielsen  Tlf. 30 10 21 29 

 
 


