
KÆRE BORGERVEN!

I sidste nummer af Orientering skrev vi, at du som Borgerven kunne søge om særlig Corona-støtte 
igennem Borgervennens Ekstraordinære Hjælpefond. Godt 20 af vores medlemmer søgte, og det var 
tydeligt, at mange var ramt økonomisk af denne uforudsete epidemi. Borgervennens Legatudvalg be-
handlede ansøgningerne og tilbød 15 medlemmer et Corona-legat på kr. 10.000. Af disse 15 meddelte 
to modtagere, at deres trang nok ikke var værre, end at andre måtte have mere brug for hjælpen. Men 
13 medlemmer fik hjælp i en vanskelig situation. Vi er glade og stolte over, at vi i fællesskab har kunnet 
hjælpe, hvor der virkelig var brug for det takket være, at vores forgængere for mange generationer siden 
havde lagt lidt midler til side…

I denne udgave af Orientering vil du kunne finde information om:

• Frivillige donationer til Borgervennens Sociale Fond
• Ændringer i Borgervennens organisation

Da Borgervennen blev stiftet i 1788, var tanken,  
at de, der var velstillede, skulle hjælpe dem, der  
havde brug for en hjælpende hånd. Det var grund- 
tanken dengang – og det er stadig fundamentet 
for vores arbejde.  

Som vi tidligere har informeret om i Orientering, 
er Borgervennens Sociale Fond blevet godkendt af 
Skattestyrelsen som en velgørende fond. Det be-
tyder, at Borgervenner og sponsorer, der indbetal-
er en gave til fonden, kan opnå skattefradrag. Vi 
skal dog opnå 100 indbetalere af minimum kr. 200 
hvert år. Derfor anmoder vi vores medlemmer om 
at bidrage til, at vi opnår dette i 2020. 

Når vi lykkes med dette og opnår skattefritagelse, 
vil det gøre det realistisk at indfri vores strategi om 
at tiltrække samarbejdspartnere og sponsorer og 
dermed øge den støtte, Borgervennen kan yde til 
udsatte børn og unge, betydeligt. 

Hvis du har mulighed for og lyst til at støtte, vil vi 
bede dig om at betale enten via MobilePay 677141 
eller ved overførsel til konto 2045 6292559885.  
Anfør medlemsnummer eller cpr-nummer, så 
vi kan indberette din indbetaling til SKAT. Det er 
naturligvis op til dig, hvor meget du vil indbetale, 
der er dog et minimum på kr. 200 for, at vi kan opnå 
den ønskede godkendelse fra Skattestyrelsen. Hvis 
du vil donere kr. 400 eller mere, må du meget gerne 
fordele det over flere CPR- eller medlemsnumre – 
så opnår vi hurtigere de 100 personer, der er en del 
af kravet for at opnå skattefritagelse. Vi vil sætte 
stor pris på dit bidrag. 

BORGERVENNEN HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!

ORIENTERING
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forbindelse med studierejser og nødvendigt studie- 
udstyr. De øvrige 80 % går til legater og projekter 
udenfor Borgervennens rækker. I sidste nummer 
af Orientering var der en liste over de projekter, vi 
har støttet for nylig, og vi tror, at alle er enige om, 
at det er rigtig gode formål, hvor vi hjælper dem, 
der trænger til lidt opmuntring eller nødvendige 
hjælpemidler.

Fælles for de projekter, vi støtter er, at de tilgode- 
ser udsatte børn og unge, der på grund af vanske-
lige sociale forhold, sygdom eller et handicap har 
behov for fællesskab, glæde og grin med andre i 
samme situation, ligesom vi også støtter projekter 
og organisationer, der har brug for hjælpemidler, 
udstyr og andet i deres arbejde med børn og unge. 
I de seneste udgaver af Orientering har vi berettet 
om, hvor Borgervennens hjælp giver liv og styrke 
til vigtige projekter, som vi tror, vi alle gerne giver 
et ekstra bidrag. I Legatudvalget arbejdes der ne-
top nu på at finde de projekter/organisationer, der 
trænger mest til vores hjælp i 2020.

I tillæg til støtten til udsatte børn og unge var  
Corona-støtten i foråret en undtagelse. Men også 
her prioriterede vi unge, der var ramt økonomisk 
på grund af Corona

Du kan se eksempler på, hvor Borgervennen har 
støttet på www.borgervennen.dk

Såfremt du på nuværende tidspunkt har spørgsmål 
eller kommentarer i denne forbindelse, hører vi rig-
tigt gerne fra dig på 1788@borgervennen.dk

 Ændringer i Borgervennens organisation 
– ny direktør og ny bestyrelsesformand

Den 30. juni 2020 gik Borger- 
vennens direktør, Ib Rösch 
Jensen, på pension efter knap 
ni år på posten. Ib kom til 
Borgervennen på et tidspunkt, 
hvor der var lidt turbulens, og 
vi trængte til lidt mere struktur 
og systemer. Ib Rösch Jensen 
har været en solid bastion i 
Borgervennens administration, 

hvor han sammen med vores to øvrige medar- 
bejdere har løftet niveauet på vores håndtering af 
lejligheder, medlemmernes henvendelser og ikke 

 42 % i mål...men vi mangler din hjælp
Borgervennens repræsentantskab har ”tyvstartet”  
lidt med frivillige donationer – vi skulle lige se om  
systemet fungerede. Det fungerede så godt, at vi 
allerede har fået bidrag på kr. 14.000 fra 42 repræ- 
sentanter, men der er stadig et stykke op til at opnå 
de 100 indbetalere, der er myndighedernes krav, så 
din hjælp er også værdsat. 

I forbindelse med vores ønske om frivillige bidrag 
er der er dog et par spørgsmål, vi ønsker at besvare 
allerede nu:

Er det ikke det, jeg betaler kontingent til?

Med dit årlige kontingent er du medlem af Borger- 
vennen af 1788, hvorved du opnår en række 
medlemsfordele afhængigt af din alder samtidig 
med, at kontingentet bidrager til driften af Borg-
ervennens organisation og sikrer, at midlerne i 
Borgervennens Sociale Fond går ubeskåret til vel-
gørenhed. Derfor går dit frivillige bidrag til Borger- 
vennens Sociale Fond direkte til de velgørende 
projekter. Det er Borgervennens Legatudvalg, der 
finder og beslutter, hvilke projekter der skal støttes.

Hvad betyder det, at jeg kan opnå skattefradrag?

Hvis du er skattepligtig i Danmark, og du vil ind-
betale ovennævnte bidrag til Borgervennens Sociale  
Fond, vil vi efterfølgende oplyse beløb og cpr-num-
mer til SKAT. Værdien af det skattemæssige fradrag 
er ca. 26 %. Det betyder, at hvis du følger vores op-
fordring og bidrager med kr. 200, vil det reelt koste 
dig kr. 148. 

 Vi støtter, hvor det nytter
Ca. 20 % af Borgervennens støtte er til medlem-
mer, der trænger til en hjælpende hånd – typisk i 

https://www.borgervennen.dk/
mailto:1788%40borgervennen.dk?subject=


Dette betød, at Borgervennen skulle have ny besty- 
relsesformand Men da der på repræsentantskab-
smødet i november 2020 skal indvælges nye besty- 
relsesmedlemmer, har bestyrelsen fundet det rigtigst 
at udsætte valget af formand til efter dette møde. 

Bestyrelsen har midlertidigt 
valgt Lone Brandenborg som 
formand indtil da. Lone har 
været medlem af Borgerven-
nens repræsentantskab siden 
1995 og har siden 1996 været 
meget aktiv i Borgervennens 
Legatudvalg. Lone Branden-
borg blev valgt ind i bestyr-
elsen i 2012. Navnlig arbejdet 

med at uddele vores midler til dem, der trænger 
mest, har igennem mange år været Lones store in-
teresse i Borgervennen, og hun fortsætter i Borg-
ervennens Legatudvalg. Lone er advokat med spe-
ciale i familie- og arveret.

De bedste hilsener

 
 
PS.  
Hvis du fremover ikke ønsker at modtage Orienter-
ing fra Borgervennen, kan du blot skrive ”Frameld 
orientering” og sende beskeden til  
1788@borgervennen.dk

Spørgsmål og andre henvendelser 
Kontorets åbningstid er tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10–13.

3313 4604

1788@borgervennen.dk

www.borgervennen.dk

mindst vores økonomistyring. Vi vil gerne be-
nytte denne lejlighed til at sige Ib en stor tak for 
en betydelig indsats for Borgervennen af 1788 
og for et stort bidrag i arbejdet med at sikre 
både orden og ordentlighed i Borgervennen. 

I 2019 færdiggjorde be-
styrelsen arbejdet med en 
ny strategi ”Borgervennen 
mod 2025”, og vi skulle i 
gang med at finde en afløs-
er for Ib, der kunne sikre 
mere fokus på at finde sam- 
arbejdspartnere, sponsorer 
og flere medlemmer. Efter 
at have vurderet hvordan 

vi skulle finde en egnet kandidat, meldte Ivar 
Guldbrandsen sig som kandidat. Ivar Guld-
brandsen har været medlem af Borgervennen 
siden 1963, været medlem af Borgervennens 
repræsentantskab siden 1993, været bestyr-
elsesmedlem siden 2000 og formand siden 
2007 – så få kender Borgervennens virke, struk-
tur og ”ånd” bedre end han. 

På den bagrund blev vi hurtigt enige om, at Ivar 
Guldbrandsen skal implementere den strategi, 
han selv har en betydelig aktie i at udarbejde. 
Ivar startede som direktør i Borgervennen i juni, 
men fortsætter sit virke som selvstændig kon-
sulent ved siden af.

Ivar Guldbrandsen
Direktør

Lone Brandenborg
Bestyrelsesformand
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