
Når du som privatperson vil søge om et legat hos  
Fonden Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond 
har vi brug for blandt andet følgende oplysninger:  

 

Personlige oplysninger: Navn  
 
Adresse  
 
Telefonnummer  
 
CPR nr.  
 
E-mailadresse  
 
Bankoplysninger 
 

Det er en god idé at 
give fonden en idé om 
dine omstændigheder, 

og hvorfor du søger et 
legat herunder: 

Økonomi 
 
Sundhed  

 
Arbejdssituation 
 
Antal hjemmeboende børn under 18 år 
 
Boligsituation  
 

Andre oplysninger der støtter din ansøgning:  
Hvem har du mistet? (barn, mor, far, søster, bror, ægtefælde, samlever, ven, kæreste 
eller andet) 
 
Hvornår er selvmordet sket? (måned, år) 

Ved ansøgning af legat 
har vi brug for 
følgende: 
  

Husstandens årsopgørelser Til de 3 første punkter - Hvis det er mindre beløb der søges, 
er det nok at oplyse rådighedsbeløb pr. måned. 
 
Pensionsoversigt eller lønsedler 
 
Budget over husstandens indtægter og udgifter  
 
Oplysning om du ejer værdier, herunder hus, bil eller lignende 
 

Oplysning om, hvad du 
søger et legat til. 

Du bedes angive, hvad du søger et legat til (f.eks. rejseudgifter i forbindelse med 
seminarer og andre aktiviteter i LFEES, psykologhjælp, nødvendige daglige hjælpemidler 
f.eks. vaskemaskine, cykel, pc, tablet, mobiltelefon, konfirmation, jul) 
 
 
 
 
 
 
 

Fondens formål er 
blandt andet: 

Citat: 
”At yde bidrag til almennyttige formål, hvilket sidstnævnte dog kræver enstemmigt 
beslutning i fondsbestyrelsen.”  



Når du som privatperson vil søge om et legat hos  
Fonden Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond 
har vi brug for blandt andet følgende oplysninger:  

 

 
 
 
 

FOND:  
Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond 
CVR nr. 49516010  
 
ADMINISTRATOR:  
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab 
Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3 
8000 Aarhus C  
 
Kontaktpersoner: 
Peter Rønnow 
Partner, Advokat (H)  
Dir. tlf.    +45 33 34 08 20 
Mobil    +45 20 70 63 00 
peter.roennow@dlapiper.com  
 
Mette Bach Schmidt 
Advokatsekretær  
Dir. tlf.    +45 33 34 07 63 
mette.bach@dlapiper.com  
 

Ansøgninger skal sendes direkte til fonden, gerne via mail til Mette Bach Schmidt, 
mette.bach@dlapiper.com 
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