Legatansøgning Sakskøbing sogns legat
Sakskøbing sogns legat uddeles hvert år til jul til værdigt trængende familier.
Modtagerne af legatet skal have bopæl i den tidligere Sakskøbing kommune.
Der er også mulighed for at legatet kan uddeles som hjælp til konfirmation.
Legatets midler består af penge, der doneres til legatet gennem indsamlinger i Sakskøbing Kirke
og entré på kr. 30.- ved den årlige julekoncert, hvor alle byens kor synger uden honorar.
Legatbestyrelsen består af sognepræsten, formanden for menighedsrådet og en repræsentant fra
kommunen. Ansøgningsfristen er mandag den 18. november 2019.
Ansøgers fulde navn

Adresse

Postnr. og by

Email (eller eventuelt telefonnummer):

Evt. ægtefælles eller samboendes fulde navn

Ansøgningen med bilag sendes til legatbestyrelsen
v. sognepræst Hanne Margrethe Tougaard på email: hmt@km.dk, eller afleveres på
Sakskøbing kirkekontor, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing, i en kuvert mærket ”Sakskøbing sogns legat”.
Ansøgningsfristen er mandag den 18. november 2019
Følgende vedlægges som bilag:
En kort beskrivelse af familiens situation med angivelse af indkomstforhold samt antal voksne og børn
under 18 år.
Samtykkeerklæring
(Der skal afkrydses her for at komme i betragtning til legat)
For at vi kan behandle din ansøgning, beder vi dig om at give samtykke ved at sætte kryds ved
følgende tekst:
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Sakskøbing menighedsråd registrerer mine data og
beder min bopælskommune bekræfte husstandens indtægtsforhold samt hjemmeboende
børn under 18 år.
Indgår der oplysninger om andre end mig selv, bekræfter jeg at være bemyndiget til at disse
må videregives til behandling hos legatets bestyrelse med nævnte formål for øje.
Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke.
_____________________________
Legatbestyrelsen har tavshedspligt.
Ved afslag slettes al korrespondance og alle data inden for 1 år.
Ved legatbevilling gemmes dine oplysninger i 5 år jf. bogføringslovgivningen.
Du kan til enhver tid anmode om berigtigelse eller sletning af dine data samt samtykke
ved skriftlig henvendelse til legatbestyrelsen v. sognepræst Hanne Margrethe Tougaard,
email: hmt@km.dk

