
 

 

 

 

 

 



Info til nuværende og kommende medlemmer og andre interesserede 

 

Bogø Mølle står højt hævet på sin bakke – øens smukke vartegn. Den er fredet, men 

den kan ikke tages for givet. Skal den bevares, koster det. 

Kontingentindbetaling, sponsorater og donationer sammen med indtægt i 

forbindelse med årets arrangementer er en forudsætning for, at de løbende udgifter 

kan dækkes, og møllen vedligeholdes. 

Møllen har været og er stadig genstand for en gennemgribende restaurering. 

Bestyrelsen arbejder på højtryk for at skaffe midler til at gøre det muligt. 

Møllebyggerne udretter mirakler. I løbet af sommer og efterår 2021 blev etape 4, 

møllekroppens restaureret. Møllen er blevet smuk med nye spån på hat og krop. 

Kampestensfundamentet er blevet repareret.  

Bogø Mølle drives af en bestyrelse, som sammen med ’Møllens Venner’ arbejder 

frivilligt. Medlemmerne udgør Bogø Møllelaug. Det er vigtigt med mange 

medlemmer. Det koster at have en mølle. Som medlem af Bogø Møllelaug kan du 

låne nøglen til møllen til fremvisning for familie og venner. Du kan også leje møllen 

til et privat arrangement. Ring til et medlem af bestyrelsen – se kontaktoplysninger 

på bagsiden af denne folder. 

Fastboende og turister er velkomne til at besøge møllen på ’åbne weekends’ og til 

de forskellige arrangementer, typisk i perioden maj til jul. Også mange vandrere på 

Camønoen, som på deres tur benytter ’madpakkerummet’, kigger ind. 

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

sommerferie. Rundt på øen fortæller opslag om aktiviteter. Der kan også findes 

oplysninger på de elektroniske medier www.bogoetidende.dk og www.bogø.eu (se 

under foreninger). 

 

Bliv medlem af Bogø Møllelaug eller forny dit medlemskab 2022 

Det koster 150 kr. årligt at være medlem. Betaling på flere måder: 

MobilePay 54575 (Bogø Mølle) 

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

Betaling kan tilmeldes din betalingsservice 

Kontant ved besøg på møllen 

 

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


Støt Bogø Mølle – bliv medlem  

Møllen har brug for dig 

 

 

 

Opgiv mailadresse ved tilmelding 

Så vil du modtage info et par gange om året 

 

Oplys navn og adresse og meget gerne mailadresse til møllelaugets medlemsliste. 

En mailadresse gør det muligt at sende nyheder og meddelelser til dig over året.  

Alle arbejder frivilligt, så forvent ikke personlig tilbagemelding. 

Når du har betalt kontingent, bliver du opført på medlemslisten. 

Når du er medlem, kan du altid låne en nøgle til møllen og gå på besøg eller 

arrangere sammenkomst, hyggeligt samvær, møder, musik eller andet. 

På Bogø Portalen og Bogø Tidende kommer der info om møllens arrangementer 

samt nyheder. Hvis du har spørgsmål vedrørende kontingentbetaling så kontakt 

kassereren. 



 

Lotte Hilden 2021 

 

Bogø Møllelaug / Bestyrelse 

 

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

Hans-Erik Albrekt Næstformand Tlf. 29 20 31 50 

Lisbeth Albrekt Kasserer Tlf. 28 44 11 82 e-mail: lisbeth.albrekt@gmail.com 

Vivian Skov Sekretær Tlf. 21 63 62 45 

Lise Jensen Camønoen Tlf. 40 88 29 12 

Ove Paarup Tlf. 40 16 42 45 

Ib Attrup Tlf. 25 21 22 68 

Søren Jespersen Tlf. 21 69 10 20 

 

 


