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Legatets midler skal anvendes til rejseunderstøttelse for unge der ønsker at uddanne sig til en længerevarende - 
minimum 1 år - videreuddannelse i et engelsktalende land. 
 
Ved uddelingen er handels- og bankuddannede fortrinsberettiget. Herudover kan studerende og kandidater inden 
for de nævnte fagområder samt jura og medicin komme i betragtning.Ansøgeren skal kunne fremlægge et samlet 
budget for sine studier i udlandet på minimum 200.000 kr. for at opnå et legat. 
Legatet uddeles ikke til fortsættelse af almindelig skoleuddannelse eller til sprogstudier i almindelighed. Legatet 
uddeles heller ikke til grupperejser. 
Ved uddelingen tages i betragtning, om ansøgeren måtte være forældreløs eller faderløs, ligesom unge 
mennesker, der er opdraget uden for København, skal have fortrinsret, uden at disse to bestemmelser er af 
afgørende betydning. 
Eksamensbeviser, anbefalinger eller andre originale dokumenter må ikke vedlægges ansøgningen. Ansøgere 
henvises til at indsende sådanne bilag i bekræftet afskrift eller fotokopi. 
Har ansøgeren ikke senest tre måneder efter ansøgningsfristens udløb modtaget meddelelse om tildeling, har 
legatansøgningen ikke kunnet imødekommes.
 
 
Ansøgerens navn:

 
Ansøgerens personnummer :

 
Ansøgerens adresse:

 
Ansøgerens skoleuddannelse og 
videre teoretiske uddannelse med bekræftet afskrift 
eller fotokopi af eksamensbeviser:

 
Ansøgerens praktiske uddannelse med angivelse af, hvilke stillinger ansøgeren har haft, med bekræftet 
afskrift eller fotokopi af eventuelle anbefalinger:

 

file:///F|/boeggildslegat/fondebboggild.html (1 of 3)09-09-2011 18:29:26



JOHANNES OG HELGA BØGGILDS LEGAT

Ansøgerens
a) skattepligtige indkomst sidste år:
(Oplysningerne må være dokumenteret ved fotokopi af seneste slutopgørelse fra skattevæsenet).

 
b) nuværende månedlige indtægt:

 
c) nuværende formue:
(Oplysningerne må være dokumenteret ved fotokopi af seneste slutopgørelse fra skattevæsenet).

 
Hvorledes agter ansøgeren at anvende legatet, herunder oplysning om, i hvilket engelsktalende land 
ansøgeren agter at tage ophold, samt opholdets forventede varighed.

 
Såfremt ansøgeren er tilmeldt en læreanstalt eller et kursus i udlandet, sendes kopi af skrivelsen om 
optagelse. Hvis ansøgeren søger praktisk uddannelse, meddeles oplysning om, hvilket firma ansøgeren 
skal arbejde i, med firmaets bekræftelse heraf samt oplysning om lønnen.

 
 
Hvilke beløb er rejse- og opholdsudgifterne anslået til, og hvorledes vil ansøgeren kunne udrede disse 
udgifter, såfremt legatet ikke måtte være tilstrækkeligt til at dække samtlige udgifter. Hvis ansøgeren 
agter at søge andetsteds, har søgt eller opnået støtte til rejsen, må arten af denne støtte oplyses (hjælp 
eller lån fra familie o.a., sparekasse eller banklån, andre legatmidler o.l.). For så vidt angår legatmidler og 
fonds må det tillige oplyses, hvortil ansøgning er indgivet eller agtes indgivet.

Er ansøgeren forældreløs eller faderløs?
JA        Nej

Er ansøgeren opdraget uden for København?
JA      Nej
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Såfremt ansøgningen imødekommes, bedes ansøgeren efter hjemkomsten afgive en kort beretning til 
legatbestyrelsen om rejsen, samt hvilket udbytte ansøgeren har haft af denne.

 
 
Jeg erklærer herved på tro og love, at de i ansøgningen givne oplysninger er rigtige.
 
 
____________________________________________Den_____________________20_______
 
Vi underskrevne, der nøje kender ansøgeren og dennes forhold og ikke er beslægtede med denne, 
bevidner herved rigtigheden af de i ovenstående ansøgning givne oplysninger.

 

Navn:

 

Navn:
  

Stilling: Stilling:
  

Bopæl: Bopæl:
  

Yderligere oplysninger, som ansøgeren kunne ønske at fremføre:

 
 

 

Ansøgningsskemaet indsendes i udfyldt stand til: 
Vibeke Feilberg
Svejgårdsvej 35
2900 Hellerup
senest den 28. februar
 

      PRINT
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