
 Særlig støtte til ophold på Øm 
Den særlige støtte til ophold på Øm administreres af Ømstyrelsen, som er Ømborgens bestyrelse. Enhver, der 
deltager i et katolsk arrangement på Ømborgen, kan søge om tilskud.  
  
Vejledning til ansøgningen findes efter selv ansøgningsskemaet. 
  
Ansøgningsskemaet for 2014 er blevet revideret, så der nu er en rubrik til CPR nummer på ansøgeren. CPR-
nummeret skal bruges til at indberette tildelt støtte til Skat. Dette er desværre lovpligtigt. 
  
Der ydes ikke støtte til rejseudgifter 
  
Der kan efter vurdering bevilges hel eller halv friplads.

Arrangementet skal finde sted på:  
Ømborgen, Lindholmvej 13, 8680 Ry  
eller i 
Hamahytten, Lindholmvej 17, 8680 Ry                      
  
Der kan kun søges om tilskud til katolske arrangementer. 
  
Katolske skoler kan ikke længere søge for hele klasser, men kan søge for hver enkelt elev efter samme 
fremgangsmåde som til øvrige arrangementer. 
  
Friplads beregnes ud fra lejrens pris fratrukket deltagernes sparede hjemmeforbrug, som pr. dag er beregnet 
til kr. 45,- kr. (år 2013).  
  
Skemaet kan udfyldes direkte i pdf-filen i de skrivebare felter. Dog skal skemaet udskrives og underskrives, 
da det ikke i øjeblikket er muligt at underskrive digitalt.

Betingelser for bevilget ansøgning: 

Ansøgningsfrist: 
Senest 3 uger før arrangementet. 
For sommerens lejre er der dog samlet ansøgningsfrist d. 1. maj. Svar forventes medio juni.  

Ansøgningen sendes til: 
Enkeltpersoner:  

DUKs Sekretariat  
Skt. Kjelds Gade 3 
2100 København Ø

Katolske skoler: Mrk:Støtte til ophold på Øm 
Pia Kelly 
Søndergårdsvej 17 
2870 Dyssegård   

Oplysninger i ansøgningen vil kun være til rådighed for Ømstyrelsen og vil blive behandlet fortroligt.

Mrk:Støtte til ophold på Øm 



ANSØGNING OM SÆRLIG STØTTE TIL 
OPHOLD PÅ ØM

Læs venligst vejledningen før du udfylder ansøgningsskemaet 

Ansøgeren

Ansøgerens navn: 

Adresse …………: 

Postnr. og by……:

Telefon…………..:

Email...................: 

Ansøgeren er en deltager over 18 år eller forældre/værge for en deltager under 18 år. 

Antal hjemmeboende børn under 18 år: 

Husstandens årsindtægt (ca.):               

Husstandens oplysninger: 

Mobil…………..: 

CPR nummer......: 

Arrangementet, der søges tilskud til: 

Arrangement…….: 

Deltagergebyr...............:

- Sparet hjemmeforbrug:  

Deltagergebyr i alt........:  

Antal dage..……...: 

Hvis ansøgeren også er deltager, udfyldes nedenstående felter 

Start dato Slut dato f.eks. 01-01-2014

 Ansøger er også deltagerAntal deltagere i ansøgningen: 



Kort begrundelse for ansøgning: 

Dato og underskrift: 

D.        /                                                           underskrift: __________________________ 

FORBEHOLDT ØMSTYRELSEN 

Bevilget beløb:_____________       Dato:__________ 

Antal sider i alt



Deltager

Deltagers navn: 

Adresse …………: 

Postnr. og by…....: 

Telefon…………..: 

Menighed………..: 

Katolik……………:  

E-mail: 

Ja Nej

Alle deltagere, som ansøgningen dækker, indskrives her. Denne side genbruges ved ansøgning på vegne af flere deltagere.

For at indsætte ekstra deltager side tryk på knappen:

Arrangementet, der søges tilskud til: 

Arrangement…….: 

Deltagergebyr...............:

- Sparet hjemmeforbrug:  

Deltagergebyr i alt........:  

Antal dage..……...: 

Start dato f.eks. 01-01-2014Slut dato



Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgeren og deltageren 
Ansøgeren er en myndig person. Hvis deltageren er under 18 år, er en forældre/værge dermed ansøgeren. 
Hvis ansøgeren også selv er deltager f.eks. på familielejr sættes et kryds i feltet [Ansøger er også 
deltager] og siden [Deltager] skal dermed ikke udfyldes for ansøgeren. 
  
Antal deltagere i alt 
Her skrives det samlede antal deltagere, som ansøgningen dækker inklusiv ansøgeren, hvis [Ansøger er 
også deltager] er afkrydset. Der udfyldes én deltagerside pr. deltager, der søges tilskud til.  
  
Husstandens oplysninger 
Husstandens årsindtægt 
Dette felt udfyldes med den samlede skattepligtige indtægt for bidragerne til husholdningen. 
  
Antal hjemmeboende børn under 18 år 
Dette felt er med for at Ømstyrelsen kan se, hvor mange ikke-myndige børn husstandens indtægt skal 
dække. 
  
Kort begrundelse for ansøgningen til Ømstyrelsen  
Her er der mulighed for at uddybe ansøgningen. 
  
Dato og underskrift 
Kun ansøgeren kan underskrive ansøgningen. Ansøgeren skal være myndig. 
  
Antal sider 
Ansøgningens samlede antal sider. Eftersom ansøgningsskemaet åbner mulighed for at der ansøges for 
flere personer til samme arrangement eller forskellige arrangementer er det vigtigt for Ømstyrelsen at 
kunne se, hvor mange sider ansøgningen skal indeholde. 
  
Arrangementet, der søges tilskud til 
Arrangement 
Arrangements navn 
  
Tidspunkt 
Arrangementets startdato og slutdato 
  
Antal dage 
Antal hele dage arrangementet varer. Udrejsedag og hjemrejsedag tælles hver for en ½ dag.  
  
Deltagergebyr 
Her skrives det deltagergebyr, som arrangementet er udbudt til fratrukket eventuel søskenderabat fra 
arrangøren f.eks. DUK 
  
Sparet hjemmeforbrug 
Arrangementets længde i hele dage ganges med sparet hjemmeforbrug pr. dag. Beløbet fastsættes af 
Ømstyrelsen (DKK 45,- pr. dag i 2013) 
  
Eksempel: 
Arrangement med udrejse lørdag og hjemrejse efterfølgende lørdag svarer arrangementets længde til 6 
hele dage (ud- og hjemrejse dag tæller for ½ hver). Dermed vil 6 gange 45,- pr. dag give 270,- i sparet 
hjemmeforbrug. 
  
Deltagergebyr i alt 
Deltagergebyr fratrukket sparet hjemmeforbrug 
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 Særlig støtte til ophold på Øm 
Den særlige støtte til ophold på Øm administreres af Ømstyrelsen, som er Ømborgens bestyrelse. Enhver, der deltager i et katolsk arrangement på Ømborgen, kan søge om tilskud. 
 
Vejledning til ansøgningen findes efter selv ansøgningsskemaet.
 
Ansøgningsskemaet for 2014 er blevet revideret, så der nu er en rubrik til CPR nummer på ansøgeren. CPR-nummeret skal bruges til at indberette tildelt støtte til Skat. Dette er desværre lovpligtigt.
 
Der ydes ikke støtte til rejseudgifter
 
Der kan efter vurdering bevilges hel eller halv friplads.
Arrangementet skal finde sted på: 
Ømborgen, Lindholmvej 13, 8680 Ry 
eller i
Hamahytten, Lindholmvej 17, 8680 Ry                     
 
Der kan kun søges om tilskud til katolske arrangementer.
 
Katolske skoler kan ikke længere søge for hele klasser, men kan søge for hver enkelt elev efter samme fremgangsmåde som til øvrige arrangementer.
 
Friplads beregnes ud fra lejrens pris fratrukket deltagernes sparede hjemmeforbrug, som pr. dag er beregnet til kr. 45,- kr. (år 2013). 
 
Skemaet kan udfyldes direkte i pdf-filen i de skrivebare felter. Dog skal skemaet udskrives og underskrives, da det ikke i øjeblikket er muligt at underskrive digitalt.
Betingelser for bevilget ansøgning: 
Ansøgningsfrist: 
Senest 3 uger før arrangementet.
For sommerens lejre er der dog samlet ansøgningsfrist d. 1. maj. Svar forventes medio juni.  
Ansøgningen sendes til: 
Enkeltpersoner:  
DUKs Sekretariat 
Skt. Kjelds Gade 3
2100 København Ø
Katolske skoler: 
Mrk:Støtte til ophold på Øm 
Pia Kelly
Søndergårdsvej 17
2870 Dyssegård   
Oplysninger i ansøgningen vil kun være til rådighed for Ømstyrelsen og vil blive behandlet fortroligt.
Mrk:Støtte til ophold på Øm 
ANSØGNING OM SÆRLIG STØTTE TIL OPHOLD PÅ ØM
Læs venligst vejledningen før du udfylder ansøgningsskemaet 
Ansøgeren
Ansøgeren er en deltager over 18 år eller forældre/værge for en deltager under 18 år. 
Husstandens oplysninger: 
Arrangementet, der søges tilskud til: 
Hvis ansøgeren også er deltager, udfyldes nedenstående felter 
f.eks. 01-01-2014
Kort begrundelse for ansøgning: 
Dato og underskrift: 
D.        /                                                           underskrift: __________________________ 
FORBEHOLDT ØMSTYRELSEN 
Bevilget beløb:_____________       Dato:__________ 
Deltager
Katolik……………:  
Alle deltagere, som ansøgningen dækker, indskrives her. Denne side genbruges ved ansøgning på vegne af flere deltagere.
For at indsætte ekstra deltager side tryk på knappen:
Arrangementet, der søges tilskud til: 
f.eks. 01-01-2014
Vejledning til ansøgningsskema
Ansøgeren og deltageren
Ansøgeren er en myndig person. Hvis deltageren er under 18 år, er en forældre/værge dermed ansøgeren.
Hvis ansøgeren også selv er deltager f.eks. på familielejr sættes et kryds i feltet [Ansøger er også deltager] og siden [Deltager] skal dermed ikke udfyldes for ansøgeren.
 
Antal deltagere i alt
Her skrives det samlede antal deltagere, som ansøgningen dækker inklusiv ansøgeren, hvis [Ansøger er også deltager] er afkrydset. Der udfyldes én deltagerside pr. deltager, der søges tilskud til. 
 
Husstandens oplysninger
Husstandens årsindtægt
Dette felt udfyldes med den samlede skattepligtige indtægt for bidragerne til husholdningen.
 
Antal hjemmeboende børn under 18 år
Dette felt er med for at Ømstyrelsen kan se, hvor mange ikke-myndige børn husstandens indtægt skal dække.
 
Kort begrundelse for ansøgningen til Ømstyrelsen 
Her er der mulighed for at uddybe ansøgningen.
 
Dato og underskrift
Kun ansøgeren kan underskrive ansøgningen. Ansøgeren skal være myndig.
 
Antal sider
Ansøgningens samlede antal sider. Eftersom ansøgningsskemaet åbner mulighed for at der ansøges for flere personer til samme arrangement eller forskellige arrangementer er det vigtigt for Ømstyrelsen at kunne se, hvor mange sider ansøgningen skal indeholde.
 
Arrangementet, der søges tilskud til
Arrangement
Arrangements navn
 
Tidspunkt
Arrangementets startdato og slutdato
 
Antal dage
Antal hele dage arrangementet varer. Udrejsedag og hjemrejsedag tælles hver for en ½ dag. 
 
Deltagergebyr
Her skrives det deltagergebyr, som arrangementet er udbudt til fratrukket eventuel søskenderabat fra arrangøren f.eks. DUK
 
Sparet hjemmeforbrug
Arrangementets længde i hele dage ganges med sparet hjemmeforbrug pr. dag. Beløbet fastsættes af Ømstyrelsen (DKK 45,- pr. dag i 2013)
 
Eksempel:
Arrangement med udrejse lørdag og hjemrejse efterfølgende lørdag svarer arrangementets længde til 6 hele dage (ud- og hjemrejse dag tæller for ½ hver). Dermed vil 6 gange 45,- pr. dag give 270,- i sparet hjemmeforbrug.
 
Deltagergebyr i alt
Deltagergebyr fratrukket sparet hjemmeforbrug
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