
ANSØGNING
om 

understøttelse af Sydslesvigsk Kultursamfund 

Vedtægter for Sydslesvigsk Kultursamfund 
Sydslesvigsk Kultursamfund er stiftet den 14. november 1950 som selvejende institution. 
Sydslesvigsk Kultursamfunds hjemsted er København. 

I. Sydslesvigsk Kultursamfunds formål og virksomhed 

Samfundets formål er: at virke for unge sydslesvigske studerendes uddannelse, endvidere at udbygge kendskabet til 
kulturforholdene i Sydslesvig og de nordiske lande samt fremme forståelsen af den kulturelle vekselvirkning mellem disse. 

Til fremme af sine formål vil Sydslesvigsk Kultursamfund yde støtte til unge sydslesvigeres uddannelse og studieophold ved højere 
læreanstalter i ind- og udland. 

Sydslesvigsk Kultursamfund yder støtte til sydslesvigere, der ønsker en supplerende uddannelse. 

Endvidere vil Sydslesvigsk Kultursamfund medvirke til at fremme forbindelsen mellem Sydslesvig og Danmark samt det øvrige Norden.

II. Sydslesvigsk Kultursamfunds ledelse 

§5 Sydslesvigsk Kultursamfund ledes af en styrelse på indtil 7 medlemmer. 

§6. Styrelsen konstituerer sig selv og kan iøvrigt supplere sig selv. 

§7. Til vedtægtsændring kræves det, at tre fjerdedele af samtlige styrelsesmedlemmer stemmer for ændringen samt at denne 
godkendes af Grænseforeningens forretningsudvalg. 

Ill. Sydslesvigsk Kultursamfunds ophævelse 

§8. Til ophævelse af Sydslesvigsk Kultursamfund kræves, at mindst tre fjerdedele af styrelsens medlemmer stemmer herfor, samt at 
Grænseforeningens forretningsudvalg godkender beslutningen. 

§9.  I tilfælde af Sydslesvigsk Kultursamfunds ophævelse træffer bestyrelsen i samråd med Grænseforeningen nærmere beslutning om 
anvendelsen af Sydslesvigsk Kultursamfunds midler og ejendele i tilknytning til de i §1 nævnte formål. 

Ansøgningsfristerne er 1. april og 1. oktober. Ansøgningerne sendes til Kultursamfundets sekretær: 

Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, Postboks 9074, 1022 København K. 

Bilag til oplysningerne ønskes. Supplerende oplysninger til spørgsmålene kan gives på bagsiden. 

Fornavn Efternavn 

Studieadresse Hjemadresse i Sydslesvig 

Fødselsdato og –sted  

Hvornår og hvorfra dimmiteret? Angiv tidligere skoler og eksamensresultater 

Læreanstalt Hvornår påbegyndtes studiet? Forventet afslutning 

Fag  

§1.

§2.

§3.  

§4.



Hvornår finder næste eksamen sted? Hvad agter du at foretage dig efter uddannelsen?

Indtægter i de sidste 12 måneder:

a) Kontant tilskud fra forældre eller andre private:

b) Kontant tilskud fra andre (BAFÖG, SU, pensioner og lignende):

c) Legater (samlet sum): 

d) Erhvervsarbejde (angiv også art og varighed):

e) Lån:

Hvilke indtægter forventer du i de næste 12 måneder? 

Hvilke legater søger du samtidig?

Har du formue?

Har du gæld (studiegæld el. lignende)?

Boligforhold (art og udgifter):

Er du gift? Antal børn: Ægtefællens erhverv og forventede indtægter:

Forældre

Navn:

Adresse:

Stilling og evt. arbejdsgiver:

Hvor mange søskende har du? Hvilke af dem støttes af dine forældre?

Forældres indkomst:
(efter fradrag af skat) 

Nettoformue i fast ejendom: Anden formue:

Supplerende oplysninger:

Underskrifter:

………………………………………………………………… ………………………………………………………………….
(ansøger)     (forældre)

Ufuldstændige eller urigtige besvarelser vil medføre, at ansøgningen ikke kommer i betragtning.


