Ansøgningsskema
Fabrikant B. Søndergaard og Hustrus Mindelegat
Uddeles til personer i alderen 15 – 40 år, der er ramt af polio, dissemineret sklerose og tab af
synet. Såfremt der ikke er personer, der opfylder disse betingelser, kan legatet desuden søges
af personer, der er ramt af tilsvarende art af invaliditet, og som viser vilje til selv at gøre en
indsats for at lære et fag og skaffe sig en levevej.
Der uddeles til følgende personer:
Først og fremmest personer, der bor i
1) området for den tidligere Them Kommune, eller
2) den del af Silkeborg Kommune, der før kommunesammenlægningen i 1970 var omfattet af
Them Kommune, eller
3) den del af Skanderborg kommune, der før 2007 var Ry Kommune, der før 1966 var betegnet
Rye Kommune
Dernæst personer i Silkeborg Købstad. Endelig personer i større kredse fra Silkeborg.

Legatet kan søges i perioden 1. januar – 5. februar 2017
Alle rubrikker SKAL udfyldes
Navn

Personnummer

Ansøger
Ægtefælle/samlever
Navnet på din
sagsbehandler
Bopæl
Antal hjemmeboende
børn under 18 år

Indtægtsforhold
Sæt X
Husstandens
samlede indtægter
pr. måned, inkl.
børneydelser

Lønindtægt

Sygedagpenge

Dine indtægter

Pension

Kontanthjælp

Din ægtefælles/

Arbejdsløshedsdagpenge

Anden
indtægt

I alt

samlevers indtægter

Silkeborg Kommune
Kultur- og Borgerservice
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: +4589702015

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Husstandens
samlede udgifter pr.
måned

Dine udgifter

Din ægtefælles/
samlevers udgifter

I alt

Formue

Din formue

Din ægtefælles/
samlevers formue

I alt

Evt. oplysninger
som du selv ønsker
at give og som kan
have indflydelse på
din ansøgning.

(bilag modtages gerne)

Beskriv dit
handicap. Graden,
betydning for
hverdagen m.v. og
på hvilken måde du
gør en indsats for at
lære et fag og
skaffe dig en
levevej.
Jeg accepterer ved min underskift at ovennævnte oplysninger kan kontrolleres hos
Silkeborg Kommune eller Skat. Oplysninger anvendes udelukkende til at finde ud af, hvem
legaterne skal uddeles til.
Underskrift
_____________
Dato

__________________________________________________
Underskrift

_____________
Dato

__________________________________________________
Underskrift af samlever / ægtefælle

Skemaet sendes til:
Silkeborg Kommune, Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg.
Kun legatmodtagerne får svar. Øvrige ansøgere får ikke svar, ligesom de
fremsendte bilag ikke returneres.
Ansøgninger modtaget udenfor ansøgningsperioden vil ikke blive behandlet.
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