Filmbranchens Legatfond
mail: info@filmbranchenslegatfond.dk - www.filmbranchenslegatfond.dk
Sekretariat: Gitte Sundram, Enebovænge 29, 3520 Farum
Bestyrelse: Gitte Sundram (formand), Michael Berg (næstformand), Kirsten Lykke Dalgaard (kasserer),
Kurt Wellejus, Jane Lykke, Ib Tardini, Jens Kris og Morten Schyberg (suppleant).

"Fondens formål er at give legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen,
og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og
mulig.
Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller på anden
måde almennyttige kulturelle formål."

ANSØGNINGSSKEMA
I forbindelse med din fortrolige ansøgning har vi brug for følgende:
1.

Person- og bankoplysninger (Alt med blokbogstaver)

Navn: ___________________________________________ Fødselsdato: _____________
Adresse: _________________________________________________________________
Postnr.____________________ By ____________________________________________
Telefon ___________________ Mailadr.________________________________________
Pengeinstitut ________________________ Reg. nr.:______ Konto nr.:________________
Pengeinstituttets telefon: ____________________
2.

Kopi af din årsopgørelse, hvor dit cpr. nr er overstreget.
(Alle legatansøgere bliver hvert år vurderet individuelt, og der vil blive lagt vægt på, at bestyrelsen får
fyldig dokumentation for ansøgerens indtægts- og formueforhold og tilhørsforhold til branchen.
Tildeling af legat vil være helt afhængig af ansøgerens behov, og hvor mange penge fonden har at
disponere over).

3.

Beskriv din tilknytning til filmbranchen
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3.

Beskriv din tilknytning til filmbranchen (fortsat)

______________________________________________________________________
4. Undertegnede, der har kendskab til ansøgeren, bekræfter herved oplysningernes
rigtighed.
Navn og adresse (blokbogstaver)

Telefonnr. og mailadresse

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

Underskrift
______________________________

5.
Ansøgerens underskrift
______________________________

Disse oplysninger er til brug for ansøgning om legat ved den kommende bevilling, hvor
udbetaling sker i december måned.
Ansøgningen skal både underskrives af dig (punkt 5) og af en, der kender dig (punkt 4).
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på 6163 8053 eller mail
info@filmbranchenslegatfond.dk
Ansøgningsfristen udløber den 1. september 2022!
Med venlig hilsen
Filmbranchens Legatfond
Gitte Sundram
Formand
Fonden opbevarer ansøgerens oplysninger under ansøgningsprocessen og indtil modtagerne er valgt og processen er
afsluttet.
Hvis ansøgeren får afslag, slettes ansøgerens oplysninger hurtigst muligt og senest 6 måneder efter, at der ser sendt
afslag.

