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 Legat til unge 
 

Der kan nu søges om et legat hos Fondsbestyrelsen for 
”Jens Hansens Mindelegat”. 

 
Legatet kan søges af unge under 25 år med bopæl i Holbæk Kommune, defineret 
ved de i 2006 gældende kommunegrænser (de ”gamle” kommunegrænser, det be-
des dokumenteret i form af fremsendelse af udskrift af cpr. registeret). Ansøgere, 
der er fraflyttet kommunen i forbindelse med studie, kan også søge legatet.  
 
Legatportionerne kan søges af unge uden formue til støtte til: 
• uddannelse, herunder studieophold/skoleophold, 
• sygdomsbekæmpende formål 
• andre relevante formål. 
 
Der gives ikke legater til efterskoleophold eller sabbatår, ligesom bidrag til grupper 
anses at ligge uden for legatets formål.  
 
En legatmodtager kan søge legatet flere gange. Fondsbestyrelsen beslutter, 
hvem der modtager legaterne og størrelsen af legaterne. 
 
Legatet uddeles på Jens Hansens fødselsdag, den 17. maj. 
 
Ansøgere, der opfylder formålsbestemmelsen kan sende en begrundet skriftlig 
ansøgning til fondsbestyrelsen v/advokat Nina Nielsen, Selandia Advokater P/S, 
Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk. Ansøgningen skal være modtaget senest den 11. 
april 2023. 
 
Ansøgere bør i ansøgningen nøje beskrive, hvorfor der søges og hvilket beløb, 
der søges om. Der skal vedlægges økonomisk dokumentation i form af årsopgø-
relse, formueoplysninger, budget m.m. Ansøgning med bilag modtages gerne pr. 
mail til bje@selandiaadvokater.dk og med angivelse af ansøgers cpr.nr., mailadresse 
og konto nr. (hvortil evt. legat kan udbetales).  
 
Hvis det viser sig, at man som legatmodtager ikke kan gennemføre det, der var 
baggrunden for legatet, skal legatbeløbet tilbagebetales. 
 
Legatet blev stiftet af Jens Hansen, der afgik ved døden i 2006. Han var land-
mandssøn og blev som ung sendt ud at tjene. Jens Hansen ville gerne have haft en 
uddannelse, men det var der hverken penge til eller tradition for i familien. Men 
Jens Hansen var en flittig og sparsommelig mand. Han arbejdede hele livet og fik 
efterhånden skabt sig en formue. Det var Jens Hansens ønske, at hans formue 
skulle gå til at hjælpe unge fra Holbækområdet (hvor han selv boede hele sit liv) 
med bl.a. uddannelse og anden støtte – muligheder som han ikke selv havde haft. 
 


