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VEDTÆGTER 

 
1. Rejselegaterne uddeles én gang årligt til en eller flere studerende, der er ind-

skrevet ved Center for Journalistik ved Syddansk Universitet, og som i særlig 
grad har dokumenteret evner og talent for journalistik med særlig vægt på de 
skrevne medier. 
 

2. Der uddeles et rejselegat til årets bedste bachelorprojekt samt et rejselegat til 
årets bedste kandidatafhandling. 
 

3. Rejselegaterne skal anvendes til et eller flere studieophold udenfor Danmarks 
grænser. 
 

4. Legatmodtagerne indstilles af centerlederen på grundlag af bedømmelserne af 
de bachelorprojekter og kandidatafhandlinger, der vedrører de skrevne medier. 

 
4.1. Indstillingen er baseret på kvaliteten af bachelorprojektet eller kandidataf-

handlingen. 
4.2. Centerlederen meddeler en uge før den årlige dimission Den Fynske 

Bladfonds bestyrelse (mail Bladfonden@fyens.dk), hvem man har udpe-
get. 
 

5. Såfremt Den Fynske Bladfond har vægtige grunde hertil, kan fonden afvise at 
tildele den/de udpegede legatet. I så fald kommer legatet ikke til udbetaling. 
 

6. Uddelingen foretages af en repræsentant for Den Fynske Bladfonds bestyrelse, 
normalt i forbindelse med dimissionen i januar. 

 
6.1. Orientering af legatmodtagerne sker ved dimissionen. 
6.2. Som hovedregel må centerlederen eller andre ikke give legatmodtagerne 

eller andre besked om legattildelingen, medmindre praktiske forhold taler 
for at gøre det, eksempelvis sikring af legatmodtagerens tilstedeværelse 
ved dimissionen. 
 

7. Rejselegaterne skal anvendes til dækning af dokumenterede udgifter til rejse, 
ophold, forplejning og eventuel undervisning i forbindelse med et eller flere stu-
dieophold eller lignende udenfor Danmarks grænser. Rejselegaterne indberet-
tes til skattemyndighederne. Studierejselegater er indenfor visse rammer skatte-
fri for modtagerne.  
 

8. Rejselegaterne kan ikke søges. 
 

9. Legaterne er på hver kr. 25.000. Hvis der er flere forfattere til det indstillede pro-
jekt eller den indstillede afhandling, deler forfatterne det pågældende legat lige-
ligt imellem sig. 

 



 

10. Syddansk Universitet søger at sprede kendskabet til rejselegaterne bedst mu-
ligt, herunder ved at legatmodtagerne efterfølgende holder korte oplæg for jour-
naliststuderende ved Syddansk Universitet eller for journalisterne på Fyens 
Stiftstidende. 

 
11. Legatmodtagerne stiller de indstillede bachelorprojekter og kandidatafhandlin-

ger til rådighed for Fyens Stiftstidende til redaktionel brug, medmindre projek-
terne og kandidatafhandlingerne er gjort fortrolige efter forudgående aftale. 

 
12. Ved skriftlig meddelelse til Center for Journalistik ved Syddansk Universitet in-

den 1. december kan Den Fynske Bladfond bringe uddelingen af rejselegatet til 
ophør. 
 

 
Således vedtaget 

Den Fynske Bladfond 
 
 

Odense, 24. september 2018 
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