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Den 8. september 2019  
 
 

DHF har brug for jeres hurtige indsats! 

  

Støt forbundet med et gavebeløb 
 
Endnu engang beder DHF om jeres hjælp til at skaffe gaver fra vores medlemmer. 
 
Hvert år skal vi have mindst 100 personer, der giver en gave på mindst 200 kr. Det er en betin-
gelse for, at vi kan modtage arvemidler uden afgift. Desuden har det betydning for om givere 
kan få fradrag på selvangivelsen for gavebeløb, de giver til DHF, herunder lokalafdelingerne. 
Endelig har det også betydning, hvis vi skal søge fonde om støtte til vores aktiviteter. 
 
Vi mangler en helt del bidrag, før vi når målet. 
 
Dansk Handicap Forbund er værd at støtte. Mange medlemmer har stor glæde af at være med i 
forbundet, hvor der både udveksles erfaringer og dannes venskaber. Vores rådgivning besvarer 
årligt rigtig mange henvendelser om hjælp, og når vi går ind i en egentlig sagsudredning, får vi 
medhold i 2/3 af sagerne. Mange medlemmer har glæde af at have en bisidder med til vanskeli-
ge møder med kommunen. Vi udgiver medlemsbladet Handicap-nyt og har en hjemmeside med 
nyheder og informationer. Forbundets mange medlemmer og aktive gør, hvad de kan for både 
at være talerør og vagthunde, for mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. 
  
Derfor opfordrer jeg hver afdeling til at finde mindst 3 personer, der vil støtte hovedfor-
bundet med mindst 200 kr. så hurtigt som muligt og meget gerne inden 1. december 
2019. 

Som medlem af bestyrelserne kan I modtage pengene og indsende beløbet til os på vegne af 
giver.  

Beløbet er fradragsberettiget, hvis giver oplyser os sit CPR-nummer. Man kan betale via DHF’s 
hjemmeside - nederst på forsiden, https://danskhandicapforbund.dk/da/#gsc.tab=0 

Man kan også betale via sin bank og indbetale et beløb på mindst 200 kr. på vores konto i Dan-
ske Bank, reg.nr. 4180, kontonr. 5401119. 

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig på tlf. 40 54 33 88 eller mail: christen-
sen@danskhandicapforbund.dk. 

Hvis I modtager bidrag til afdelingen, skal vi også have oplysning om gaverne, gerne med 
CPRnr., så gaven kan indberettes til SKAT.  

Det er også tilladt at give anonyme gaver. De tæller også med i opgørelsen af minimumskravet 
på de 100 personer, hvis gaven er på mindst 200 kr. 

 

Med venlig hilsen 

Erna Christensen 
Hovedkasserer 
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