
Ansøgning om optagelse i Aalborg Kloster 

Ansøgers fulde navn Ægtefælles/samlevers fulde navn

Nuværende stilling Nuværende stilling 

Fødselsdato og fødested Fødselsdato og fødested 

Adresse 

Telefon og e-mailadresse

Har du/I læst Vedtægter og Regler for Aalborg Kloster? 

JA               NEJ

Skriv gerne såfremt du/I har bemærkninger til Vedtægter og Regler for Aalborg Kloster 

Har du/I tidligere ansøgt om bolig i Aalborg Kloster? 

JA               NEJ

Er du/I indstillet på, at boligen i Aalborg Kloster bliver din/jeres primære bolig? 

JA               NEJ 

Aalborg Kloster
Klosterjordet 1, 9000 Aalborg 

info@aalborgkloster.dk
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Giv en kort beskrivelse af dig selv/jer, familie, fritidsinteresser, uddannelse og arbejdsmæssige 

baggrund 

Gør kort rede for hvorfor du/I ønsker at bo i Aalborg Kloster, og på hvilken måde du/I mener at 

kunne bidrage til fællesskabet blandt beboere eller gavne Klosteret eller de øvrige beboere 

Har du/I en fritidsbolig? I så fald hvordan forventer du/I at anvende denne, hvis du/I optages i 

Aalborg Kloster? 

Aalborg Kloster
Klosterjordet 1, 9000 Aalborg 

info@aalborgkloster.dk
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Ansøgningen opbevares kun ved optagelse i 
Aalborg Kloster.

Ved ansøgere, der ikke er kommet i 
betragtning til en bolig denne gang, vil 
ansøgningen blive destrueret.

Informationer i ansøgningsskemaet anvendes 
udelukkende til at give bestyrelsen for Aalborg 
Kloster det bedste beslutningsgrundlag til at 
vælge den eller de beboere, der efter 
Bestyrelsens mening vil passe bedst ind i det 
ønskede fællesskab.
Alle oplysninger behandles med diskretion og 
under hensyntagen til gældende lov. 

Aalborg Kloster vedkender sig sine sociale forpligtelser og traditioner. 

Hvis du/I mener, at din/jeres sundhedstilstand – herunder evt. sygdom eller handicap, indkomst 
eller formueforhold, kan have indflydelse på bestyrelsens valg, er du/I velkommen til at give 
uddybende oplysninger på et særskilt ark, og evt. vedlægge kopi af dokumentation fra 
sundhedspersoner eller offentlige myndigheder

Ingen ansøgere er prioriteret på forhånd. Det er udelukkende oplysninger i ansøgningen eller 
informationer vedlagt, der indgår i bestyrelsens afgørelse. Bestyrelsens valg er suverænt. 

_______________________________________, den__________________________

_________________________________________________

Ansøgers underskrift 

_________________________________________________ 

Ægtefælles/samlevers underskrift

Aalborg Kloster
Klosterjordet 1, 9000 Aalborg 
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Foto

Foto
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