
ANSØGNING
til 

BESTYRELSEN FOR P. C. IBSENS SØNNERS LEGAT 

Til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer 

21. februar 2019

Idet jeg erklærer, at oplysningerne på de følgende sider er  

udtømmende og korrekte, tillader jeg mig hermed at ansøge 

om en portion af ovennævnte legat.

NB! Om betingelserne for at opnå legat, se bilag 1. 

Det udfyldte ansøgningsskema skal sammen med en kopi af 

den seneste slutopgørelse fra skattemyndighederne sendes til: 

P. C. Ibsens Sønners Legat  

Callisensvej 2, 2. / 2900 Hellerup.

Telefon: 39 62 50 06 / Mail: p.c.ibsen@mail.dk

(kontoret er åbent tirsdag kl. 10-13 og torsdag kl. 13-17) 

, den

Navn:

Adresse:

Postnummer:             By:

Telefon:

Mail:
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1.  Ansøgers fulde navn (kaldenavn understreges) 

2. Personnummer (CPR-nr.)

3. Ansøgers civilstand:      

 Ugift             Enke             Fraskilt             Separeret             

4. Indgår ansøger i nogen form for bofællesskab? 

  Ja             Nej 

Hvis ja, da hvilken?

5.  Inden for hvilken af følgende tre faggrupper  

 har ansøger været beskæftiget: 

         Lærerinde (undervisning) 

         Sygeplejerske (sygepleje/sundhedspleje) 

         Husbestyrerinde (husholdning/hjemmehjælp)

6. Hvor har ansøger virket og hvor længe?

 Arbejdsplads/institution           hvor længe

 Arbejdsplads/institution           hvor længe 

 Arbejdsplads/institution           hvor længe

7. Har ansøger fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet? 

 Ja             Nej  

 Hvis ja, da hvilken 

 Hvis nej, årsag til pensionering

8. Har ansøger særlige grunde til at søge økonomisk støtte fra legatet?

 Ja             Nej             

 Hvis ja, da hvilke 

9. Ansøgers boligforhold:

 Ejer/andelsbolig             Lejet bolig             Hos familie             Plejehjem         

 Andet:
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10. Ansøgers formue:

 A.  Har ansøger fast ejendom?

  Ja             Nej  

  Hvis ja, hvilken fast ejendom 

 B.  Har ansøger indestående i bank/sparekasse?

  Ja             Nej  

  Hvis ja, hvor meget er indestående på diverse konti, kr. 

 C.  Har ansøger værdipapirer (aktier, obligationer m.m.)?

  Ja             Nej  

  Hvis ja, hvor meget andrager den samlede kursværdi kr. 

11. Ansøgers indtægtsforhold (alle beløb skal opgives før skat og som årsindkomst):

 Offentlige pensioner:

  Folkepension, grundbeløb og tillæg kr.

  Egen- eller ægtefællepension kr.

  Andre tillæg (boligtilskud, varmetillæg m.m.) kr.

 Andre pensioner:

  Private pensioner kr.

 Arbejdsindtægt kr.

 Kapitalindtægter:

  Renter og udbytter kr.

 NB! Kopi af den seneste slutopgørelse fra skattemyndighederne skal vedlægges, jf. forsiden!

12. Bekender ansøger sig til den kristne tro (lutherske, reformerte, romersk-  

 eller græsk katolske)?

 Ja             Nej

13. Eventuelle særlige bemærkninger:

3



Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at de oplysninger, der afgives til  

P. C. Ibsens Sønners Legat i nærværende ansøgningsskema og vedlagte bilag,  

herunder mit CPR-nummer og oplysninger om min religiøse overbevisning, min  

økonomiske situation, mit helbred og andre oplysninger om mine sociale forhold, 

må behandles af P. C. Ibsens Sønners Legat til de i bilag 2 angivne formål. 

 

Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg er indforstået med, at det er frivilligt at 

afgive samtykke, og at jeg er bekendt med, at min ansøgning ikke kan behandles, 

såfremt jeg ikke afgiver samtykke til behandling af de afgivne oplysninger. 

Rigtigheden, af det i nærværende skema anførte, bevidnes,  

ligesom det attesteres, at ansøger har ført en hæderlig vandel. 

Dato: Underskrift:

, den

Her anføres eventuelle anbefalinger: 

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Navn:

Stilling:

Bopæl:

4



5

UDDRAG 
af fundatsen for 
P. C. Ibsens Sønners Legat 

§4.
Legatets formål er at støtte enlige kvinder, der har været i virksomhed som  
lærerinder eller som sygeplejersker, eller som har virket inden for husgerning,  
f.eks. som husbestyrerinder. Legatnyderne skal i økonomisk henseende være dårligt 
stillede, og de skal endvidere opfylde de øvrige betingelser nævnt nedenfor i §7.
 
§7.
Af legatets årlige indtægter afholdes først driftsudgifter vedrørende legatets  
faste ejendomme m.v. og legatets administrationsudgifter. 

Restoverskuddet anvendes helt eller delvis til uddeling af legatportioner  
til enlige kvinder, som har været i virksomhed som enten
 ■  Lærerinder, fortrinsvis privat ansatte, hvorved forstås alle, som  

ikke var i det offentliges (stat eller kommunes) tjeneste, eller
 ■  Sygeplejersker, fortrinsvis ikke-pensionsberettigede, eller
 ■  Husbestyrerinder eller andre kvinder, som har virket inden  

for husgerning, fortrinsvis bos private familier.

For at komme i betragtning skal ansøgerne være over 40 år gamle og være  
dårligt stillede i økonomisk henseende. De pågældende skal, for at komme i  
betragtning endvidere have været i den af de nævnte virksomheder i så lang tid, at 
denne virksomhed må betragtes som deres egentlige livsstilling. Legatportionerne 
skal i almindelighed tildeles kvinder, der ikke mere kan virke i en af de nævnte  
stillinger, men kan i særlige tilfælde tildeles sådanne kvinder, der endnu virker i  
en af de nævnte stillinger, men på grund af alder eller sygdom eller anden dem  
utilregnelig årsag ikke har bevaret deres fulde arbejdskraft.
 
Legatnyderne skal have fast ophold i Danmark inkl. Færøerne og Grønland, men  
behøver ikke at have dansk indfødsret, idet legatportionerne skal uddeles uden  
hensyn til nationalitet. Legatnyderne skal bekende sig til den kristne tro (luthersk, 
reformert, romersk- eller græsk katolsk). 

Bilag 1
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OPLYSNINGSPLIGT VED INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Dataansvarlig 
Den dataansvarlige i relation til behandling af de indsamlede personoplysninger  
er P. C. Ibsens Sønners Legat. Kontaktoplysninger findes på ansøgningens forside. 

Formål 
Formålet med behandlingen af oplysningerne er at vurdere, hvorvidt ansøgeren  
lever op til fundatsens krav for at kunne modtage støtte fra P. C. Ibsens Sønners  
Legat, samt at opretholde en oversigt over ansøgere og legatmodtagere med  
henblik på at kunne dokumentere over for Erhvervsstyrelsen, at uddeling af legater  
er sket i overensstemmelse med fondens formål og krav, og for at kunne  
dokumentere over for SKAT, hvem der har modtaget legatet. 

Videregivelse 
Videregivelse af oplysninger sker alene til SKAT samt til Erhvervsstyrelsen i  
forbindelse med eventuelle kontrolbesøg. Desuden vil P. C. Ibsens Sønners  
Legats statsautoriserede revisor kunne foretage stikprøvekontrol. 

Opbevaring 
Oplysningerne opbevares indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen 
kan imødekommes og herefter så længe der tildeles støtte. Oplysninger om  
tidligere legatmodtagere opbevares 5 år efter legatmodtagerens død eller  
efter at legatmodtageren af andre årsager ikke længere er modtager af legatet.  

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 
Ansøgere og legatmodtagere har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og 
berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som P. C. Ibsens Sønners Legat 
behandler om pågældende ansøger eller legatmodtager. Ansøgere og legatmod-
tagere har endvidere til enhver tid ret til at anmode om begrænsning af eller gøre 
indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.  

Klageadgang 
Der kan til enhver tid klages over den dataansvarliges behandling af  
personoplysninger til Datatilsynet. 

Tilbagekaldelse af samtykke 
Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til P. C. Ibsens 
Sønners Legat. Er ansøgningen på tidspunktet for tilbagekaldelse af samtykke ikke 
færdigbehandlet, anses ansøgningen tilbagetrukket. Har ansøgeren på tidspunktet 
for tilbagekaldelsen fået tilsagn om tildeling af legat, medfører tilbagekaldelsen at 
tilsagnet herom trækkes tilbage. Tilbagekalder en legatmodtager sit samtykke, mens 
denne er modtager af legatet, medfører tilbagekaldelsen, at legatet herefter ophører.  

Bilag 2


