
Ansøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2021
Puljen til landsdækkende ældreorganisationer.

Ansøgningsfrist
Skemaet skal være Sundhedsministeriet i hænde senest 
den 31. maj 2021.

Udmøntningen af udlodningslovens pulje til landsdækkende 
ældreorganisationer fordeles i henhold til Lov nr. 1532 af 19. 
december 2017.

Puljen til landsdækkende ældreorganisationer har til formål at 
støtte organisationer, hvis hovedformål er at yde en social 
indsats for ældre medlemmer. Den frivillige indsats skal være en 
del af organisationens aktiviteter. 

Puljen kan søges af landsdækkende ældreorganisationer og 
foreninger, der primært har ældre som medlemmer, forstået som 
personer, der er fyldt 65 år. Organisationen skal primært arbejde 
for at varetage ældres interesser gennem sociale indsatser og 
aktiviteter, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgspro-
blemer eller sociale integrationsproblemer, enten i form af 
konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne. 

Organisationer, der driver aktiviteter, der alene har en generel 
forebyggende karakter som almindelige kulturelle og underhol-
dende aktiviteter, idrætsaktiviteter og lignende, falder uden for 
puljens formål. Opmærksomheden henledes på, at tilskud fra 
puljen ikke vil kunne opnås, hvis organisationen modtager 
driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer. 



Navn:            Navn:

Adresse:             Adresse:

Postnr./by:            Postnr./by:

Tlf:            Tlf:

E-mail:                         E-mail:

CVR-nummer: 

Pengeinstituttets reg. nr.:            Kontonummer:

Pengeinstituttets navn:            Kontoindehavers navn:

Pengeinstituttets adresse:            Kontoindehavers adresse:

Postnr./by:            Postnr./by:
                
Hvis organisationen skifter navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson, revisor, kontonummer m.m., bedes dette meddelt
Sundhedministeriet med tydelig angivelse af ændringen.

1. På hvilken baggrund anser organisationen sig for berettiget til at deltage i udlodningen:

Juridisk person

Eksisteret i mindst 2 år

Landsdækkende

Omsætning mindst 25.000 kr.

Landsindsamling

Modtaget gaver efter Ligningsloven § 8A

Ikke-kommercielle aktiviteter

Forening/Organisation:           Kontaktperson:

(Se herom i “Vejledning til ansøgningsskema 2019. Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer”)

Seneste to års regnskaber revideret af organisationens revisor(er). Hvis regnskaberne ikke indeholder årsberetning, skal
seneste årsberetning vedlægges særskilt.

Revisors redegørelse over antallet  af medlemmer der er fyldt 65 år.

Organisationens vedtægter, love el. lign.

Organisationens budgetskema for 2021.

Enten kopi af anmeldelse af landsindsamling foretaget i de 2 seneste regnskabsår samt kopi af den lokale politimyndigheds
anerkendelsesskrivelse,

eller dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner,

eller kopi af told- og skattemyndighedernes godkendelse af organisationen i medfør af ligningslovens § 8 A.

2. Følgende materiale skal vedlægges:



5. Hvilke aktiviteter har der været i 2020 - og hvem var målgruppen for aktiviteterne?

4. Antal medlemmer.

Antal medlemmer der ultimo 2020 er fyldt 65 år: 

Antal medlemmer der ultimo 2020 ikke er fyldt 65 år: 

3. Regnskabsår 2020.

Organisationens samlede omsætning 2020
Hvis beløbet ikke fremgår direkte i årsregnskabet, skal der vedlægges en specifikation 

Organisationens tilskud fra udlodningsmidlerne 2020

Kr.

Kr.

Vedlæg gerne fortsættelse.

Angiv hvilke aktiviteter, baseret på frivillig indsats, organisationen har haft i 2020

6. Inddragelse af frivillige:



Ja

Jeg har gennemgået ovenstående fordeling af indtægter. Det er over for mig godtgjort, at disse indgår i organisationens års-
regnskaber. Jeg har endvidere påset, at de anførte bidrag til/fra andre organisationer er i overensstemmelse med organisatio-
nens registreringer.

10. Foreningens/Organisationens erklæring:

11. Statsautoriseret eller registreret revisors erklæring:

Det erklæres af mindst to personer, at ovenstående oplysninger er korrekte:

Dato                                 Underskrift og stempel/maskinskrift/blokbogstaver

Dato                                 Underskrift og stempel/maskinskrift/blokbogstaver

Dato                                 Underskrift og stempel/maskinskrift/blokbogstaver

7. Arbejder organisationen primært for at varetage ældres interesser?

Nej

Ja

8. Er den sociale indsats organisationens hovedformål?

Nej

Ja

9. Har organisationen tidligere ansøgt om midler fra puljen?

Nej

Skemaet og dokumentation skal returneres til Sundhedsministeriet 
på e-mail: ama@sum.dk – mrk. Udlodningsmidler til ældre organisationer
– senest 31. maj 2021. 

FD
-52798

Holbergsgade 6 DK-1057 Telefon: +45 7226 9000 www.sum.dk sum@sum.dk

Ansøgningsskemaet kan downloades på www.sum.dk  - under Puljer
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