
KÆRE BORGERVEN!

I denne udgave af Orientering finder du information om:

• Corona-støtte
• Hjælp til Borgervennens velgørende arbejde
• Ansøgningsfrist for studielegater

I årets første måneder prægede Corona stadig vores 
samfund også, og som beskrevet i seneste udgave 
af Orientering, blev der igen åbnet for den ekstra- 
ordinære hjælpefond. 

Borgervennens legatudvalg behandlede alle indkomne 

ansøgninger i maj måned, og flere medlemmer i øko- 

nomisk trang fik tildelt støtte og dermed en hjælpende 

hånd i en trang tid. 

Den ekstraordinære hjælpefond har nu i alt uddelt  

kr. 200.000 til medlemmer, der er blevet økonomisk ramt 

som følge af Corona.

I 2020 opnåede Borgervennen af 1788 en ”blåstempling” 

som velgørende organisation i SKAT.

Det betyder, at vi kan tiltrække sponsorer og andre der 

ønsker at bidrage til vores velgørende arbejde. Det blå 

stempel er dels en garanti for at vores midler bliver 

anvendt til velgørenhed, og dels opnår giveren skatte- 

fradrag for sin gave.

Dette fradrag opnåede 136 bidragsydere, der indbetalte i 

alt kr. 36.000 til Borgervennens velgørende arbejde i 2020. 

I 2021 er vi kommet godt fra land. Vi har allerede mod- 

taget kr. 26.000 fra i alt 28 indbetalere. Dette beløb stam-

mer fra en indsamling der blev etableret i forbindelse 

med en Borgervens 40 års jubilæum i A.P. Møller Mærsk. 

I stedet for blomster, chokolade og vin, blev der henstil-

let til, at man indbetalte til Borgervennens Sociale Fond. 

En flot gestus, som vi gerne vil sige stor tak for.

Vi vil dog gerne højere op. Der er projekter og organi-

sationer der trænger til vores støtte. Projekter der skal 

skabe solskin, smil og fællesskab hos de, der på grund 
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  Har du mulighed eller lyst til at støtte os?
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 medlems- 

nummer eller cpr-nummer, så vi kan indberette din ind-

betaling 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 Skatte- 

styrelsen. Hvis du vil donere kr. 400 eller mere, må du 

meget gerne fordele det over flere CPR- eller medlems- 

numre – 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. 

Den oprindelige tanke bag Borgervennen var i 1788, at 

de, der var velstillede, skulle hjælpe dem, der havde brug 

for en hjælpende hånd. Vi håber, at der også i 2021 er rig-

tig mange Borgervenner der vil hjælpe os med en frivillig 

indbetaling. Som nævnt er det et vigtigt bidrag til, at vi 

kan hjælpe, de der trænger, og dels er det vigtigt for at vi 

kan fastholde vores status som velgørende organisation 

i forhold til SKAT. 

af sociale forhold, sygdom eller af andre årsager har det 

svært og har brug for en hjælpende hånd. Alle har brug 

for at være en del af et fællesskab – nogle at dele gode 

oplevelser med. 

På www.borgervennen.dk kan du læse mere om 
hvilke projekter vi støttede i 2020

ANSØGNINGSFRIST FOR STUDIELEGATER

Hvert år er der unge Borgervenner der får støtte til 
deres studier – og hvert år er der unge Borgervenner, 
der kommer for sent til ansøgningsfristen.

Vi minder derfor studerende medlemmer om, at ansøg- 

ningsfristen for at søge studielegat til videregående stu- 

dier er den 01.10.2021. 

For at kunne komme i betragtning skal man være på 

overbygningsdelen af studiet samt have været medlem i 

mindst tre år. Ansøgningsskema fås ved at sende mail til  

1788@borgervennen.dk.

Afslutningsvis vil vi benytte lejligheden til at ønske alle 

Borgervenner en rigtig dejlig sommer.

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
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