Til legatets brug

Ansøgningsskema til
Brødrene E., S. & A. Larsens Legat
(legat til tandlægestuderende fra Bornholm)

For at komme i betragtning til legatet skal De være født og opvokset på Bornholm samt være optaget på Tandlægeskolen i
København. Mandlige ansøgere har forrang for kvindelige ansøgere.
Legatmodtageren vil få legatet udbetalt med en portion hvert kvartal i hele den resterende normale studieperiode forudsat, at
legatmodtageren mindst én gang om året dokumenterer, at vedkommende fortsat opfylder betingelserne for at modtage
legatet.
Bestyrelsens afgørelse om tildeling af legatportioner kan ikke indbringes for domstolene.
Sådan gør De:
Ansøgningsskemaet udfyldes, underskrives og og afleveres eller sendes med post til
Brødrene E., S. & A. Larsens Legat
v/ Retten på Bornholm
Damgade 4A
3700 Rønne,
således at ansøgningen er modtaget senest den 15. oktober.
Ansøgninger, der indgives per mail, behandles ikke.
Sammen med ansøgningsskemaet skal De sende
1.
2.
3.

Kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT,
Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (for eksempel kopier af lønsedler, SU-udbetaling, m.v.),
Dokumentation for, at De studerer ved Tandlægeskolen i København (for eksempel kopi af gyldigt årskort eller
attesteret karakterudskrift).
De samme papirer (undtagen studiedokumentation) skal også medsendes for Deres ægtefælle/reg. partner/samlever.
Legatets sagbehandlingstid er indtil 2 måneder. Alle ansøgninger får besked om resultatet af ansøgningen.

I. Personlige oplysninger
Deres fulde navn:
Cpr.nr.:

Fødested:

Adresse:

Postnummer og by:

Telefon:

E-post:

II. Oplysninger om Dem og Deres familie
Civilstand: (sæt kryds)
 Enlig  Gift/reg. partner

 Samlevende

Har De børn?: (sæt kryds)
 Ja  Nej
Hvis, ja, hvor mange?:___________
Bor barnet/børnene hos Dem?: (sæt kryds)
 Ja  Nej

Alder?:_____________

III. Oplysninger om Deres skolegang
Hvilke(n) skole(r) har De gået på fra 1. – 9 (evt. 10. klasse)?: (skriv skolens navn og by samt årstallene for Deres gang
på skolen)

Hvilke(n) skole(r) har De gået på efter 9. (evt. 10. klasse)?: (skriv skolens navn og by samt årstallene for Deres gang
på skolen)

Hvornår og fra hvilket gymnasium har De eventuelt taget studentereksamen/HF-eksamen?:

Hvornår har De påbegyndt studiet på Tandlægehøjskolen i København (måned og år)?:

Har De forinden optagelsen på Tandlægeskolen i København afsluttet andre videregående uddannelser?:
 Ja  Nej
Hvis, ja, hvilken uddannelse?:______________________________________________
hvornår?:_____________
fra hvilken uddannelsesinstitution?:__________________________________

IV. Oplysninger om andre legatansøgninger
Har De søgt/opnået støtte fra andre legater/fonde?
 Ja  Nej
Hvis, ja, hvilke legater/fonde:? ____________________________________________
Hvilke støttebeløb har De søgt/modtaget:?___________________________________

V. Bemærkninger i øvrigt
(Angiv eventuelle oplysninger til uddybning af Deres ansøgning, f.eks. oplysninger om erhvervsarbejde):

VI. Indtægter og udgifter (alle indtægter og udgifter skal omregnes til et månedligt gennemsnit)
Egne
Ægtefælle/reg. partner/samlever
Indtægter
(beløb pr. måned)

(beløb pr. måned)

Egne
(beløb pr. måned)

Ægtefælle/reg. partner/samlever
(beløb pr. måned)

SU:
Andre legater:
Lønindtægt:
(specificér)
Boligstøtte/boligsikring:
Børnebidrag/børnetilskud:
Renteindtægter:
Andre indtægter:
(specificér)

Indtægter i alt:

Udgifter
Boligudgift, eksempelvis:
•
•
•
•
•
•

Husleje
Ydelser på prioritetsgæld
Ejendomsskat
El, gas, vand, varme
Ejendommens fællesudgifter
Bygnings- og
brandforsikring

Børnepasning:
Bidrag til børn og/eller tidligere
ægtefælle:
Udgifter til samvær med egne børn:
Transport:
Afbetalingskontrakter:
Andet:
(specificér)

Udgifter i alt:

VII. Formue
Aktiver

Egne
(angiv beløb)

Ægtefælle/reg. partner/samlever
(angiv beløb)

Egne
(angiv beløb)

Ægtefælle/reg. partner/samlever
(angiv beløb)

Hus, ejerlejlighed:
(Seneste ejendomsvurdering)
Andelsbolig:
Bil, motorcykel:
Boligindskud/depositum:
Indestående i bank:
Værdipapirer: (Obligationer, aktier,
pantebreve og fordringer):
Andet:
(specificér)

Aktiver i alt:

Passiver (gæld)
Pantegæld i fast ejendom:
(angiv kreditors navn og adresse)

Pantegæld i bil og/eller motorcykel:
(angiv kreditors navn og adresse)

Afbetalingskontrakter:
(angiv kreditors navn og adresse)

Anden gæld:
(angiv kreditors navn og adresse)

Passiver (gæld) i alt:

Jeg erklærer
•
•
•

at alle oplysninger i denne ansøgning er rigtige,
at jeg har oplyst om alle indtægter i min husstand, og
at jeg har oplyst om alt, hvad jeg ejer og skylder.

Dato:_______________________ Underskrift:_________________________________________

Husk at vedlægge kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT, dokumentation for indtægter i de seneste 3 måneder,
samt dokumentation for, at De studerer ved Tandlægeskolen i København.

