
 

A N S Ø G N I N G 
OM 

UDDANNELSESSTØTTE 

“GÅRDEJER HANS HANSEN OG ANDREA HANSENS LEGAT” 
 
 
Navn: _________________________________________________________ Cpr.nr.: _________________ 
 
Adresse: _______________________________________________________________________________ 
 
 
Ansøger herved som uddannelsessøgende om støtte af “GÅRDEJER HANS HANSEN & ANDREA HANSENS 
LEGAT”, jfr. fundatsens bestemmelse § 3, som optrykt på bagsiden.  
 
For behandling af min ansøgning kan følgende oplyses:  
 
UDDANNELSESFORHOLD 

Oplysning om igangværende uddannelse:  

Uddannelsen påbegyndt den:  

Forventet afsluttet den:  

Forudgående uddannelse:  

 
ØKONOMISKE FORHOLD 

Modtaget studiestøtte:  Eventuel anden indtægt: 

Arbejdsindtægt: Formueforhold: 

 
FAMILIEMÆSSIGE FORHOLD 

Ægteskabelig stilling: Ægtefælles/samboendes navn: 

 

 
ØVRIGE FORHOLD 

Redegør for tilknytning til Allerslev sogn: 

 

 
 
 
Foranstående oplysninger meddeles på tro og love. 
 
____________________ Den ____________________ 
 
____________________________________________  
                                  (underskrift) 
 
  



§ 3:  
Legatets formål er at yde støtte til uddannelse af unge mennesker fra Allerslev sogn, og i henhold til 
bestemmelserne i Andrea Hansens testamente af 14. december 1967 ydes denne støtte herefter i form af, 
at legatets renteindtægt (jfr. dog her § 2, stk. 2) hvert år uddeles med halvdelen til en ung mand og 
halvdelen til en ung pige fra Allerslev sogn. 
  
Unge, der har mistet deres forældre, hvis forældre er ubemidlede, eller som af andre årsager, herunder 
manglende støttemuligheder fra det offentlige, er økonomisk vanskeligt stillede, skal fortrinsvis komme i 
betragtning ved legatuddelinger.  
 
Finder legatbestyrelsen, at den et år ikke kan uddele legater til en ung mand og en ung pige, kan der 
undtagelsesvis uddeles legater alene til unge mænd eller alene til unge piger - blot skal legatbestyrelsen 
tilstræbe, at der på længere sigt sker lige tildeling til unge mænd og unge piger.  
 
Finder legatbestyrelsen, at der er flere ligeværdige ansøgere, kan der uddeles legater til flere end to pr. år, 
men legatbestyrelsen skal dog bestræbe, at der alene uddeles to årlige legater.  
Legatbestyrelsen kan bestemme, at legatet udbetales i rater og kan i så fald bestemme, at udbetalingen af 
rater standses, hvis den uddannelse, til hvilken støtten er ydet, ophører.  
 
Legatbestyrelsen foretager uddeling af legater på det eller de tidspunkter, der efter forholdene er mest 
egnede.  
 
Legatbestyrelsen træffer bestemmelse om ansøgningsskemaer og andre spørgsmål i forbindelse med 
ansøgning om og uddeling af legater.  
 
Der skal mindst en gang årligt indkaldes ansøgninger gennem lokalt dækkende aviser.  
Legatbestyrelsen kan tildele legat uden ansøgning. 


