
1 

 

  

 
 
Mogens Klausen, cand.jur. 
Advodan 
Toftebæksvej 2 
2800 Kgs. Lyngby  
 
Sendt pr. mail til mokl@advodan.dk 

 Dato: 19-03-2021 
Sagsnr: 27.03.00-Ø34-1-21 

 

 

Ville Christensens Legat 

Kære Mogens Klausen 
 
Tak for din henvendelse af 11. marts 2021 med tilbud om uddeling af et beløb til Frederiksberg 
Kommune i forbindelse med nedlæggelsen af Keramikeren fru Ville Christensens legat til minde 
om hendes forældre overretssagfører Julius Hansson og hustru Hulda Hanson. 
 
Jeg er glad og taknemmelig for, at legatbestyrelsen har tænkt på Frederiksberg Kommunes arbej-
de med udsatte børn. Et velgørende beløb er meget velkomment, og kommunen er ved anvendel-
sen af beløbet i stand til at leve op til legatets formål om at støtte ”ægtefødte, velbegavede, fattige 
værdigt trængende børn fra København eller Frederiksberg i en alder af indtil 14 år til sommerop-
hold på landet efter nøje undersøgelse af børnenes forhold”. 
 
Frederiksberg Kommunes modtagelse af et sådant beløb forudsætter dog, at forvaltningen får god-
kendt en bevillingssag i børneudvalget, magistraten (økonomiudvalg) og kommunalbestyrelsen. 
  
Vi vil snarest forelægge sagen politisk om modtagelse af et beløb fra Ville Christensens Legat, 
men vores accept af legatets tilbud er betinget af politisk godkendelse. Sagen forventes behand-
let i kommunalbestyrelsen den 19. april 2021.  
 
Vedhæftede udkast til brev vil være en del af indstillingen til politikerne. Brevudkastet er fra Frede-
riksberg Kommunes familieafdeling til Civilstyrelsen.  
 

mailto:mokl@advodan.dk


Brevudkastet er en afskrift af Københavns Kommunes brev af 15. oktober 2020 til Civilstyrelsen 
med hensigtserklæring. Bemærk dog, at vi har udeladt afsnittet ”Tilskud til sommerophold på lan-
det for institutionsanbragte børn”, således at Frederiksberg Kommune alene tilkendegiver at ville 
anvende det uddelte beløb til ”Tilskud til individuelle læringsforløb med sommer-camps på landet” 
(det landsdækkende læringsprogram ”Lær for Livet”). Denne begrænsning skyldes hensynet til at 
begrænse den administration, der vil være forbundet med at anvende midlerne til formålet.  
 
Jeg går ud fra, at vi skal sende brevet til Civilstyrelsen med kopi til dig, hvis det bliver politisk god-
kendt, forventeligt den 19. april 2021. 
 
På vegne af Frederiksberg Kommune takker jeg igen for, at Ville Christensen Legat vil betænke 
kommunens udsatte børn med en uddeling i forbindelse med nedlæggelsen.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Nina Eg Hansen 

Børne- og ungedirektør 
www.frederiksberg.dk/kontakt 
 
 

 

 

Bilag:  

Udkast til familieafdelingens brev til Civilstyrelsen om anvendelse af midler fra Ville Christensens 
Legat 
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