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KÆRE BORGERVENNER!
Igennem de seneste uger har det meste drejet sig om Corona, og hverdagen har for de fleste af os været
meget anderledes end det, vi har været vant til.
Nogle er selv blevet smittet med Corona og er på den måde alvorligt påvirket af situationen. Men endnu
flere er blevet ramt på anden vis. Nogle har mistet deres job, selvstændige har mistet virksomhedens
indtægtsgrundlag, og andre er blevet sendt hjem med en meget reduceret indtægt.
Det betyder for mange, at den økonomiske tryghed og familiens indtægtsgrundlag er blevet reduceret.
For de fleste er der et råderum og en situation, hvor de tænker ”det skal nok gå…” For andre kommer
dette mere bastant og på en måde, hvor det kan være svært at se, hvordan familiens udgifter skal blive
betalt som normalt.

CORONA STØTTE

BORGERVENNENS EKSTRAORDINÆRE HJÆLPEFOND
Borgervennen af 1788 kan hjælpe nogle af dem,
der er alvorligt påvirket af Coronas økonomiske
følgevirkninger

• Medlemmer med hjemmeboende børn under 18 år.

Borgervennen kan desværre ikke hjælpe alle, men
vores forgængere har været kloge og har for mange
år siden etableret ”Borgervennens Ekstraordinære
Hjælpefond”. I vedtægterne står der om denne fond:

• Medlemmer, der er selvstændigt erhvervsdrivende i en branche, der er ramt af Coronas
følgevirkninger.

“Fondens midler må kun anvendes i særlige tilfælde,
såsom krig, store epidemier og lignende, eller hvor
ekstraordinære omstændigheder fremkalder ganske
særlig trang til hjælp blandt selskabets medlemmer.”
Kapitalen i den ekstraordinære hjælpefond er på
kr. 200.000, og bestyrelsen har besluttet at aktivere
fonden for at hjælpe medlemmer, der er alvorligt
ramt på økonomien på grund af Corona-situationen
og dens følgevirkninger. Vi kan uddele i portioner
op til kr. 10.000, hvoraf der ikke skal betales skat.
Vi har besluttet, at vi vil hjælpe inden for disse rammer:

• Medlemmer, der er arbejdsløse eller er blevet arbejdsløse ifm. Corona-situationen.

• Medlemmer, der ikke har kunnet få del i de offentlige ”hjælpepakker”, eller hvor den offentlige
hjælp er utilstrækkelig i forhold til økonomi og
udgifter.
I praksis betyder det, at Borgervennens voksne
medlemmer med hjemmeboende børn (ca. 1.200
medlemmer) kan søge et ekstraordinært legat på kr.
10.000. Hjælpefondens størrelse betyder, at vi har
mulighed for at hjælpe de 20-30 medlemmer, der
efter vores vurdering er mest trængende.
I praksis vil vi tildele hjælp efter følgende kriterier:
• Til medlemmer, der har mistet eller fået deres
primære indtægt væsentligt reduceret og ikke
kan få del i en statslig eller anden kompensationsordning, vil der kunne tildeles et legat på op til
kr. 10.000.

• Til medlemmer, der kan få del i en statslig eller
anden støtteordning, men alligevel får en betydelig indtægtsnedgang og har et dokumenteret
udgiftsniveau (faste udgifter), som ligger højere,
vil der kunne tildeles et legat på op til kr. 10.000.
• Til medlemmer, der var arbejdsløse den 9. marts
eller bliver arbejdsløse som følge af Corona-situationen og ikke er medlem af en A-kasse, vil der
kunne tildeles et legat på op til kr. 10.000.
• I alle tilfælde vil der i behandlingen af ansøgninger
blive skelet til ansøgers generelle økonomi, da vi
kun ønsker at støtte, hvor der er tale om trang.
• Som nævnt tidligere, ønsker vi primært at hjælpe
de medlemmer, der har hjemmeboende børn.
For at kunne vurdere behovet for hjælp vil vi bede
de af vore medlemmer, der skønner, at de har brug
for støtte om at udfylde ansøgningsskemaet på
www.borgervennen.dk/corona/
Deadline for ansøgning er onsdag den 20. maj 2020.
På baggrund af de indkomne ansøgninger vil vi udvælge dem, vi finder mest relevante og anmode om
skatteoplysninger, oplysninger angående ansøgning om statslig støtte og andre former for dokumentation. Det er Borgervennens Legatudvalg, der
i sidste ende beslutter, hvem der kan opnå støtte,
og hvilken form for dokumentation der ønskes for at
sikre, at hjælpen går til de rigtige.

I Borgervennen er vi fuldt ud klar over, at Corona
er andet end penge. Der er masser af familier, der
er blevet ramt af sygdom og i mange tilfælde med
fatal udgang. Der er masser af børn og unge, der
i forvejen var i en vanskelig situation, men som
pga. Corona er blevet ”glemt”, eller hvor de, der
har hjulpet dem til en god og tryg hverdag, har haft
begrænsede muligheder. Dem vil vi rigtig gerne
hjælpe med vores andre støttemuligheder.
Lad os sende en venlig tanke til de Borgervenner,
der for adskillige generationer siden tænkte på krige
og epidemier og dermed gjorde det muligt, at vi her
og nu med midlerne fra den ekstraordinære hjælpefond har mulighed for at hjælpe 20-30 borgervenner, der økonomisk er blevet hårdt ramt af Corona.
Som du kan se, har vi i denne udgave af Orientering valgt udelukkende at fokusere på den ekstraordinære hjælp. Vi har allerede i år uddelt midler
til andre gode formål til gavn for udsatte børn og
unge, og vi vil før sommerferien komme tilbage
med informationer om vores andre støtteområder
og med en opfordring til, hvordan vi i fællesskab
kan hjælpe endnu flere endnu mere – vi støtter
hvor det nytter.
De bedste hilsener
Ivar Guldbrandsen
Bestyrelsesformand
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