
KÆRE BORGERVEN!

I denne udgave af Orientering finder du information om:

• Muligheder for Corona-støtte
• Opsigelse af et langvarigt samarbejde 
• Borgervennens ungdomsboliger
• Ulykkesforsikring for alle Borgervenner under 25 år
• Nyt tidspunkt for kontingentopkrævning

Borgervennen har igen mulighed for at hjælpe nogle 
af dem, der er alvorligt påvirket af Coronas økono-
miske følgevirkninger.

Vi skrev for nylig om, at vi i løbet af 2020 har uddelt mid-

ler til mange gode formål til gavn for udsatte børn og 

unge, og at vi vil fortsætte dette i 2021.

Vi har valgt, at det følgende budskab skal stå alene i en 

særudgave af Orientering.

Desværre præger Corona stadig hverdagen for mange af 

os. Flere og flere af os kender desværre nogen, der er 

døde af Corona eller har været alvorligt ramt af sygdom-

men og dens følgevirkninger. De fleste af os har oplevet 

epidemien som en stor omvæltning og en stor begræn-

sning i vores sociale liv. Mange er tvunget til at arbej-

de hjemme, og rigtig mange skal både arbejde hjemme 

og samtidigt fungere som hjælpelærer, fritidspædagog 

m.m. for de hjemsendte børn. Her kan Borgervennen 

desværre ikke hjælpe.

Men mange er også ramt hårdt økonomisk.

Derfor åbner vi nu for ansøgninger om yderligere 7-10 

legater på op til kr. 10.000.

I foråret 2020 hjalp vi 13 Borgervenner, der på det 
tidspunkt var blevet økonomisk ramt af epidemiens 
første bølge. Imidlertid anvendte vi ikke hele puljen 
på kr. 200.000, der var til rådighed i ”Borgervennens 
Ekstraordinære Hjælpefond”.

Kriterierne for at modtage hjælp er de samme som i 

foråret:

• Medlemmer, der er arbejdsløse eller er blevet arbejds- 

løse ifm. Corona-situationen.

• Medlemmer, der er selvstændigt erhvervsdrivende i 

en branche, der er ramt af Coronas følgevirkninger.

• Medlemmer, der ikke har kunnet få del i de offentlige 

”hjælpepakker”, eller hvor den offentlige hjælp er util-

strækkelig i forhold til økonomi og udgifter.

• Medlemmer, der på anden måde er blevet økonomisk 

ramt af konsekvenserne af Corona-epidemien.
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Deadline for ansøgning er 6. april 2021.

På baggrund af de indkomne ansøgninger vil vi udvælge 

dem, vi finder mest relevante og anmode om 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.

Som nævnt kan vi ikke hjælpe alle, der på den ene eller 

anden måde er ramt af Corona, men for flere generationer 

siden har kloge Borgervenner sikret os muligheden for at 

give denne beskedne hjælp til nogen, der uforskyldt er 

havnet i en vanskelig økonomisk situation på grund af 

Corona.

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 an-

den støtteordning, men alligevel får en betydelig in-

dtægtsnedgang og har et dokumenteret udgiftsniveau 

(faste udgifter), som ligger højere, vil der kunne tilde-

les et legat på op til kr. 10.000.

• Til medlemmer, der var arbejdsløse den 9. marts 2020 

eller er blevet arbejdsløse som følge af Corona-situa-

tionen 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 et tydeligt behov for hjælp.

• Medlemmer med hjemmeboende børn under 20 år vil 

blive prioriteret.

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. 

ANDRE NYHEDER

  Borgervennen har opsagt samarbejdet 
med Foreningen For Alderdomsfriboliger
Igennem mange år har Borgervennen haft et samarbejde 

med Foreningen for Alderdomsfriboliger, der skulle give 

ældre Borgervenner mulighed for at få en rimelig bolig 

til en rimelig pris. Vi har konstateret, at en del medlem-

mer har haft forventninger om at blive tilbudt en bolig af 

Borgervennen, og den forventning har ikke kunnet ind-

fries i en tilfredsstillende grad, da det kun er hvert 3-4 år 

vi får mulighed for at formidle en bolig til en Borgerven. 

Vi har ikke på nuværende tidspunkt andre muligheder for 

at hjælpe vores ældre medlemmer med en bolig.

  Nye beboere i Borgervennens ungdoms-
boliger
Borgervennen har 12 attraktive ungdomsboliger på 

Frederiksberg. Er du studerende på en videregående 

uddannelse, kan du komme i betragtning til en af disse 

ungdomsboliger. Det seneste år har 8 unge Borgerven-

ner fået besked om, at de har fået en ungdomsbolig i 

Borgervennen.

Tildelingen foregår ved at alle unge Borgervenner i al-

dersgruppen 18 – 26 får besked, når der er en ledig lej- 

lighed, og opfordres til at søge hvis de er interesseret. 

https://www.borgervennen.dk/corona/


af en kollektiv ulykkesforsikring. Det betyder, at vores 

unge medlemmer har en ulykkesforsikring med god 

dækning, hvad enten de stadig er hjemmeboende eller 

flyttet hjemmefra. 

Du har mulighed for at få dækket tandlægeregningen 

eller få en kærkommen erstatning som et økonomisk 

plaster på såret. Skriv til sekretariatet på 1788@borger-

vennen.dk, hvis du har brug for en skadeanmeldelse.

På www.borgervennen.dk/medlemsfordele er der en 

oversigt over forsikringens dækning.

  Kontingentopkrævning for 2021
Tidligere år har vi opkrævet kontingent i juni måned. Det 

har betydet, at vi først har kunnet iværksætte en rykker-

procedure for dem, der ikke har betalt, når mere end hal-

vdelen af året er gået, hvilket har vist sig at være uhen-

sigtsmæssigt.

Derfor vil vi i år fremskynde kontingentopkrævning til marts/

april og dermed færdiggøre processen inden sommer. 

Kontingentet vil fortsat være som følger:

Alder 0-19 år: kr. 250 for hele perioden

Alder 20 – 29 år: kr. 250 for hele perioden

Alder 30 => kr. 200 pr. år

Livsvarigt kontingent: kr. 2.000

Vi har kigget godt efter i vores medlemskartotek, og selv 

om vi er 3.645 medlemmer, er der stadig plads til flere 

– des flere vi er, des mere kan vi løfte i flok!

Lejlighederne tildeles efter anciennitet, dog sidestilles 

alle med mere end ti år anciennitet og ofte afgøres det 

ved lodtrækning i denne gruppe, hvem der skal tilbydes 

lejligheden.

Vi har erfaret, at de mindste lejligheder – på ca. 20-25 

kvm - typisk fraflyttes igen efter 18-24 måneder, hvorim-

od de største lejligheder – på ca. 60 kvm - ofte bebos i op 

til 3-5 år. Vores indtryk er, at vores lejere er rigtig glade 

for den mulighed, medlemsskabet af Borgervennen har 

givet dem, og sætter stor pris på, at deres forældre eller 

bedsteforældre tænkte på det for flere år tilbage. 

Det er kun medlemmer, der har givet Borgervennen en 

korrekt e-mailadresse, der modtager besked om ledige 

ungdomsboliger, så hjælp os med at sikre, at vi har din/

dit barns/dit barnebarns e-mailadresse. 

Se mere om vores ungdomsboliger på  
www.borgervennen.dk/medlemsfordele

  ”Er ulykken ude, er det godt at ha’ en 
Borgerven!”
Enten er vores yngre medlemmer meget forsigtige, eller 

er det snarere forældrene, der glemmer at der hjælp 

at hente igennem Borgervennen, hvis uheldet er ude?  

Alle Borgervennens medlemmer fra 0 -24 år er dækket 

Spørgsmål og andre henvendelser - OBS. Vi har begrænset kontortid under corona!
Kontoret er åbent tirsdage kl. 10–13, og vi kan træffes telefonisk tirsdag – torsdag kl. 10–13.

3313 4604

1788@borgervennen.dk

www.borgervennen.dk

Ivar Guldbrandsen
Direktør

Bent Carlsen
Bestyrelsesformand

De bedste hilsener
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