
 
 

Side 1 

 

Uddrag af legatfundatsen 

 

§2 Formål og opgaver 

stk. 1 

 

Legatets formål er med det til rådighed 

værende fondsafkast og øvrige renter at yde 

støtte til: 

1. Personer, der er begyndt en faglig 

erhvervsuddannelse inden for jern- og 

metalindustriens, el-fagets eller 

blikkenslagerfagets værkstedstekniske 

fag, og hvor det økonomiske grundlag 

for at fuldføre uddannelsen er forringet i 

væsentlig grad uden den 

uddannelsessøgendes egen skyld. 

2. Institutioner og personer, der efter 

legatbestyrelsens vurdering yder - eller 

er egnet til at yde - en virkningsfuld 

indsats til gavn for de 

uddannelsessøgendes kår eller almen 

fremme for de i foranstående punkt 1 

nævnte faglige uddannelser. 

3. Der kan årligt tildeles legat til 

studierejse til maksimalt 3 lærlinge, der 

har udvist et særlig godt 

kammeratskab. Legat tildeles efter 

bestyrelsens beslutning og efter 

indstilling fra virksomhed og/eller fra 

teknisk skole. 

 

§ 5 Uddeling af legater 

 

stk. 1 

Hvert år i september måned indkalder 

legatbestyrelsen ansøgning til legatet på den 

måde, den måtte anse som praktisk. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Er den uddannelsessøgende ikke fyldt 18 år, 

skal ansøgningen medunderskrives af 

forældremyndighedens indehaver/indehavere.  

 

I forbindelse med ansøgningen skal ansøgeren 

fremsende oplysning om sine indtægts- og 

formueforhold, på den måde legatbestyrelsen 

bestemmer, til dokumentation for ansøgerens 

økonomiske trang. 

Legatbestyrelsen gennemgår og tager stilling til 

de indkomne ansøgninger og drager omsorg 

for, at dette arbejde kan være tilendebragt, 

således at meddelelse om bestyrelsens 

beslutninger kan foreligge senest hvert års 10. 

december. 

Bestyrelsen kan dog også behandle 

ansøgninger, der måtte indkomme i årets løb, 

når dette skønnes nødvendigt af hensyn til 

ansøgerens mulighed for at kunne fortsætte 

uddannelsen. 

Stk. 2 

Ved beslutningen om ydelse af støtte hvis 

størrelse i hvert enkelt tilfælde fastsættes af 

bestyrelsen, skal der gennem erklæringer fra 

uddannelsesstedet og teknisk skole søges 

vejledning om den interesse og dygtighed, 

ansøgeren har udvist under den forløbne del af 

uddannelsestiden. 

 

Stk. 3 

Støtten ydes som legater, der tildeles for et år 

ad gangen eller for en periode efter 

legatbestyrelsens skøn, og skal ikke 

tilbagebetales. 


