Sønderborg Kommune
Økonomiforvaltningen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 66 52

Ansøgningsskema
til
Christen Hansens Mindelegat og
Birte og Thormod Rasmussens Fond
Cpr. nr. ____________________

Stilling ____________________

Navn ______________________

Gift/ugift ___________________

Adresse ____________________

Enke/enkemand ______________

By ________________________

Antal hjemmeboende børn _______

Oplysning om skattepligtig indkomst og formue indhentes af kommunen.

A. Christen Hansen Mindelegat
Har du haft fast bopæl i tidligere
Nordborg Kommune de sidste 10 år?
Tilhører du Agnes Mariane Kirstine Karlstedt-Runes
og Thorbjørn Majken Emilie Karlstedts-Runes
Fædrene slægt?

Ansøgningen er begrundet med:

Ja ______

Ja ______

Nej _____

Nej ____

Sygdom _____ Alder _____ Uddannelse _____ Andet_____

Yderligere oplysninger, herunder hvilket formål legatet ønskes anvendt til:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ansøgningsfristen udløber hvert års 1. maj.
Såfremt du er kommet i betragtning til legatet, vil du få svar inden udgangen af maj måned.

Sønderborg Kommune
Økonomiforvaltningen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 66 52

B. Birte og Thormod Rasmussens Fond
Har du gået i skole i Nordborg by,

Ja ______

Nordborg Skole/Østerlundskolen?

(hvis ja, skal eksamensbevis vedlægges)

nej ________

På hvilket seminarium/universitet foregår dit studium?

_________________________________

Hvornår forventer du at afslutte uddannelsen/studiet?

_________________________________

Yderligere oplysninger, herunder begrundelser for
ansøgning om støtte til uddannelsen

________________________________

Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at ansøgeren meddeler samtykke til, at der videregives oplysning
om ansøgningen til Sønderborg Kommune med henblik på at


Indhente og behandle oplysninger om ansøgerens bopæls- og indkomstforhold



Indhente en vurdering af, om ansøgeren har særskilte økonomiske behov, som betyder, at ansøgningen
anbefales imødekommet fra Sønderborg Kommune



Orientere kommunens bedragerigruppe

Jeg meddeler herved samtykke til de ovennævnte dispositioner, jfr. persondatalovens § 6.

Dato: ___________________________

Underskrift: __________________________________

I medfør af persondatalovens § 28, stk. 1 skal det i øvrigt meddeles ansøgeren, at


Sønderborg Kommune er databehandler



Ansøgeren har mulighed for i medfør af persondatalovens § 31, at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger, der
behandles om ansøgeren



Ansøgeren, i medfør af persondatalovens § 37, på begæring har krav på at få slettet, berigtiget eller blokeret
oplysninger, som viser sig urigtige eller vildledende

Ansøgningsfristen udløber hvert års 1. maj.
Såfremt du er kommet i betragtning til legatet, vil du få svar inden udgangen af maj måned.

Sønderborg Kommune
Økonomiforvaltningen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 66 52

Bestyrelsen for Christen Hansens Mindelegat og Birte og Thormod Rasmussens fond udbetaler hvert år
den for indkomståret pålydende legatbeholdning til følgende personer:
45% anvendes til fordeling for de personer, der i de sidste 10 år har haft fast bopæl i tidligere Nordborg
Kommune og som har et rimeligt behov for økonomisk støtte pga. sygdom, alder eller uddannelse m.m.
Personer, der tilhører fædrene slægt til legatstifterne af Christen Hansens mindelegat, skal være
fortrinsberettigede.
55% anvendes til at yde studiehjælp til unge, der har gået i skole i Nordborg by og som ønsker at
videreuddanne sig på universitet eller lærerseminarium og
a.

På grund af økonomiske omstændigheder vil have vanskeligt ved at kunne
gennemføre en sådan uddannelse

b. I deres skoletid ved deres deltagelse i undervisningen har vist lyst og interesse og
evner, således at det må antages, at de vil kunne gennemføre universitetsstudium
eller en uddannelse ved et lærer seminarium

Kriterierne for tildeling af legatportionerne er dels fastsat i legatets fundats, dels i skrevne
retningslinjer vedtaget af bestyrelsen.

Ansøgningsfristen udløber hvert års 1. maj.
Såfremt du er kommet i betragtning til legatet, vil du få svar inden udgangen af maj måned.

