
Ansøgningsblanket med bilag skal sendes via mail til 
SN Fonden  Dato:_____________ 
c/o WTC Advokaterne 
Skolegade 24 
4800 Nykøbing Falster. 
wtc@wtc.dk 
 

ANSØGNING om støtte fra  
REJSELEGAT FOR UNGE UNDER UDDANNELSE I LANDBRUGSERHVERVET 

 FRA SN’S KULTUR- OG ERHVERVSFOND 

ansøgningsfrist 1. marts og 1. november 
 
 Ansøgers navn:  ___________________________________________________________________ 
 CPR-nr./CVR nr.: ___________________________________________________________________ 
 Adresse: ___________________________________________________________________ 
 Mail: ___________________________________________________________________ 
 Telefonnummer: ___________________________________________________________________ 
 
 Konto nr.: ___________________________________________________________________ 
 
1. Rejsemål, herunder navn og adresse på den ønskede læreranstalt:
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
2. Beløb der søges om: ____________________________________________________________ 
 
3. Tidspunkt for beløbets anvendelse: _________________________________________________ 
 
4. Hvis der er søgt støtte fra andre til samme formål, bedes dette oplyst her: 

 
Hvem er søgt (navn)  Hvor meget er søgt:  Tilsagn (ja/nej): 

 _______________________ kr._________________________ ___________ 
 _______________________ kr._________________________ ___________ 
  
 
En mere udførlig begrundelse for ansøgningen med regnskabsoplysninger og lignende oplysningerne skal 
vedlægges ansøgningen som bilag.  
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Vejledning 
 

 
SN’s Kultur- og Erhvervsfond blev stiftet af Sukkerfabrikken Nykøbing den 7. september 1990 i anledning 
af andelsselskabets salg af sukkervirksomheden til De Danske Sukkerfabrikker (Danisco A/S). 
 
Formålet for Fonden er ifølge vedtægtens § 3: 
 

1. Fondens formål er at støtte aktiviteter, der kan anses for at fremme kul-
tur- og erhvervsudviklingen på Falster og Østlolland. 

 
2. Fonden kan endvidere støtte landbrugserhvervets udvikling og herunder 

yde støtte til unge landsmænds uddannelse. 
 

3. Støtten ydes i form af legater til foreninger, institutioner, selskaber og 
personer. Dog må støtte ikke ydes til organisationer, der varetager politi-
ske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.  

 
Rejselegatet uddeles som udgangspunkt ikke til dækning af rejseudgifter eller ar-
bejdsophold uden et reelt uddannelsesmæssigt indhold.  
 
Fondsbestyrelsen har normalt møde 2 gange om året, i marts og november, hvor ansøgninger behandles. 
 
Eventuelle forespørgsler om mulighed for at opnås støtte under rejselegatet kan rettes til: 
 
Christian Høegh-Andersen 
Sdr. Kirkebyvej 7 
4800 Nykøbing Falster 
Tlf.nr. 54 86 80 76 
E-mail: hoegh-Andersen@luenhoej.dk 
 
Der henvises i øvrigt til den af bestyrelsen udarbejdede pjece om SN’s Kultur- og Erhvervsfonds Rejselegat. 


