
Preben Hansens Legat
til minde om hans forældre hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen

– Stiftet 1967 –

Ansøgningsskema for ansatte og tidligere ansatte  
inden for hotel- og restaurationsbranchen i Danmark

Vi beder dig om at udfylde ansøgningsskemaet for at sikre, at bestyrelsen for Preben Hansens Legat 
har de fornødne oplysninger til at kunne behandle din ansøgning.

Personlige oplysninger

Navn: 
CPR-nr.: Nuværende alder: 

(Anvendes til indberetning til SKAT ved uddeling af støtte) 

Adresse: 
Postnr. By: 
E-mail: Telefonnummer: 
Bank: 
Reg. Nr. Kontonummer: 

Civilstand:  Ugift (aldrig gift)  Forsøgerstatus:  Ikke forsørger
(Sæt kun ét kryds)  Gift  Forsørger

 Papirløst samlivsforhold  Eneforsørger
 Registreret partnerskab  
 Separeret 
 Fraskilt 
 Enke/enkemand

Beskæftigelse:  I arbejde
(Sæt kun ét kryds)  Fuldtid   Deltid med            timer ugentligt

Arbejdsgiverens/virksomhedens navn: 
Hvornår begyndte dette ansættelsesforhold:  
Ansat som (stillingsbetegnelse): 
I opsagt stilling:  Nej   Ja

Uarbejdsdygtig:  Jeg er uarbejdsdygtig på grund af invaliditet, sygdom eller alder 
(Sæt kun ét kryds)  Jeg er midlertidigt forhindret i at arbejde 

Hvornår begyndte tilstanden:    
Hvornår forventes den at ophøre:  
Hvad er årsagen til tilstanden: 

 Jeg er varigt forhindret i at arbejde 
Hvornår begyndte tilstanden:     
Hvad er årsagen til tilstanden: 

 Jeg er folkepensionist
 Jeg er førtidspensionist
 Jeg er på overførselsindkomst (dagpenge, sygepenge, kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse)
 Andet: 

Angiv antal børn under 18 år,  
som du er  biologisk forælder  eller  
adoptivforælder til og som har
 folkeregisteradresse hos dig: 



Ansættelsesoplysninger

Branchetilknytning:  Jeg er ansat i hotel- og restaurationsbranchen i Danmark
(Sæt kun ét kryds)  Jeg har været ansat i hotel- og restaurationsbranchen i Danmark

Anciennitet: Jeg har været ansat i hotel- og restaurationsbranchen i Danmark i følgende perioder hos  
 følgende arbejdsgivere:
 Bemærk! Den samlede ansættelsesperiode skal være på mindst 10 år, heraf mindst 5 år hos  
 samme arbejdsgiver. Dokumentation for ansættelsesforholdenes varighed skal vedlægges  
 ansøgningen.
 
 Fra md./år   Til md./år      Arbejdsgiver/virksomhed          Ansat som (stillingsbetegnelse)

Økonomiske oplysninger

Indkomstforhold: I det seneste kalenderår var:
 min skattepligtige indkomst  kr.
 min husstands samlede skattepligtige indkomst kr.
 (Årsopgørelser skal vedlægges som dokumentation for ovenstående) 

 I det foregående kalenderår var:
 min skattepligtige indkomst  kr.
 min husstands samlede skattepligtige indkomst kr.
 (Årsopgørelser skal vedlægges som dokumentation for ovenstående) 

Boligforhold:  Ejerbolig
(Sæt kun ét kryds)  Andelsbolig
  Lejebolig

Budget:  Du bedes udarbejde et årsbudget som udviser hovedgrupperne for din husstands indtægter
(Årsbudget skal  og udgifter. Budgettet skal give et retvisende billede af din/jeres økonomiske situation.
vedlægges som bilag)  
 

Formueoplysninger:   Det er ikke et krav for at ansøge, at du oplyser størrelsen af din formue, men oplysninger 
om størrelsen af din formue kan støtte din ansøgning. Hos Skat og Borgerservice fås en 
formular, som kan anvendes. Du kan også selv udarbejde en oversigt over dine aktiver og 
passiver og vedlægge den som bilag til denne ansøgning. 



Støttens anvendelse og betydning

Anfør hvad du søger støtte til (formålet med støtten): 

 
Anfør hvordan støtten kan være med til at gøre en forskel for dig 

 
Anfør andre relevante forhold, som du mener vil støtte din ansøgning:

 

Bilagsoversigt 
(Bilagene nummereres)

Til støtte for min ansøgning vedlægges/vedhæftes følgende bilag 
Bilag 1:  Bilag 7: 
Bilag 2:  Bilag 8: 
Bilag 3:  Bilag 9: 
Bilag 4:  Bilag 10: 
Bilag 5:  Bilag 11: 
Bilag 6:  Bilag 12: 

Tro- og loveerklæring

Jeg bekræfter på tro og love, at alle oplysninger angivet i denne ansøgning og medfølgende bilag er korrekte og sandfærdige.

Sted:      Dato:    

Underskrift: 

Ansøgningen og bilag bedes sendt til info@prebenhansenslegat.dk eller med post til:

Preben Hansens Legat
c/o Hotel Alexandra
H.C. Andersens Boulevard 8
DK-1553 København V

Max 1000 anslag

Max 1000 anslag

Max 1000 anslag

mailto:info@prebenhansenslegat.dk
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