
Kommunens/Reg ionens navn og adresse Udfyldes af kommunen/regionen
Region Syddanmark
Regionshuset
Damhaven 12

7100 Vejle

Modtaget dato KLE 84. 00. 10040 * Sagsidenlilikation

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter
partlstatteloven for 2022

. Erklæring om påregnede og afholdte udgifter

. Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud
til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2021

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalehdsrå'ret 2022
Kandidatlislens bogs) avbe tegn e Ise og listebetegne!se pé stemmesedlen ved valgel

V Venstre

CVR-nummer

3078694'7

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2022
Det erklæres, at der i 2022 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu-
nen/regionen med følgende beløb

Kr.

1. 250. 000

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i konnmunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret
Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

~KT
2021
Kr.

1. 019. 569

Erklæringen om afholdte udgifter til politisk ariDejde skal kun udfyldes, hvis tilskudsmodtageren (kandidatJisten) senest
har modtaget tilskud for kalenderåret 2017 eller senere fra en kommune/region.

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistertteiovens § 14 a.

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven-
des af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistøtteioven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret li)
at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysninger rettet.

Repræsentant for partiorganisation/-forening
Repræsentant for kandidatlisten

Organisaifonens/foreningens navn

Venstre i Region Syddanmark
Dato og underskrift

24. maj 2022 Leif Krarup, formand^
Et eventuelt tilskudsbeløb overføres til foreningens NeffjKonto

P0001_2022 (12/2021)
Udarbejdet al KL
Godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet
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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2021 (offentliggøres)

Pågrundlag af deltagelse j kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2022
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og lisiebelegneise på stemmesedlen ved valget

V Venstre

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2021
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 21.900kr. i kalendsråret 2021 _H<| Nej |] Ja, følgende
Navn * tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af partiet (kfedsorganisation, lokal partiorganisation m. v. ) tilskuddet er ydet tiT

Navn . tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

Oplysning om, hvilken dal af partiet (kredsorganisation, totøl partiorganisation m.v. ) tilskuddelerydettiT

Navn . lilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m. v, ) tilskuddet er ydet tit

^lavn * tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del at partiet (kredsarganisalion, lokal partiorganisation m. v. ) tilskuddet ar ydet til

--s- _k.u^f^rlc"jtagerer?, ^kal?didatl.isten?. erkommuneorSanisation/den regionale organisation for et parti, som pr.
1 . august 2021 var opstiNingsberettigel til folketingsvalg, ekal oplysningBrne om private tilskud tillige omfatte eventuelle
tokals partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, tielin-
gende i vedkommende region.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten l kalenderåret 2021

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021 n Nej
Dan samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, Inklusiv anonyme tilskud
under beløbsgrænsen

Den samlede størrelse af anonynrø tilskud returneret til tilskudsyder
Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Indenrigs- og
Boligministeriet

>:f Ja, følgende
Kr.

ID. OOO. oo

Kr.

Kr,

?-eLeL£?iud.f.°r ka"I?'dat!'s;te^ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2021
er 2 ?00 k''\. H'"s e" ka"didatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere hele
tilskuddet ti] tilskudsyderen, og hvis det Ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overfBres^ilen'konto ho'slndenri'aa'-'
og Boligministeriet.

., ''^s. !'ls-k.u^^!°dtage''^r?.. ^kar!d'datlisten?. er k°mmuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr.
-"?l^?, u-s,t-z?.21va^°pst'!!'"9st'. ereni9 et til (olksbn9svalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventu-

esetoMe Pan'°'Bsniaationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer,
beliggende i vedkommende region. - " -. -. -. _-- ,.. --. 3_.., __.. _.. ".,
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Tilskud til opstillede kandidater

Hvs. t'Lskudsm°dt. ageren,, (,kar1d. i.clatliste")er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2021
Yar.opsti"'n?sbereui9et. t'lfolketln?sval3'. ska! oplysningerne om private og anonyme-tilskudmodTaget~'af~

-.ka-"d'.dater t'lli?e °m.fane samtlige kahdidate'r, der opsfiller for tirskudsmodtageren tiifolke'tTr
er den regionale organisation for den storkreds, som kandidaten opsti1lede-i, somTiar'de'n næ'vnte'

indberetningspligt. - , -. --. -.. -r-... --.,

Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for el parti,
X l som pr. 1 . august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg.

Bemærk'-at.hy's e,n-ka"didat'<jer "PStillerfil regionsrédsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal-
), skal oplysningerne om private'og anonyme'tilskud, der skal indberettes'regionait, "tiilic

de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalgel.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2021
Er der fra samme privata tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overetiger 21. 900 kr. i kalenderåret 2021 ' Fx] Nej D Ja, følgende
Navn * tilskudsyder

adresse * tilskudsyder

Navn på kandidalen, der har modtaget tilskud

Navn * tilskudsyder

Kandidaten har været opstillet til iølgende valg'

adresse . tilskucteyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud

Navn . tilskudsyder

Kandidaten har været opstillet til følgende valg'

adresse * tilskudsyder

.Javn på kandidaten, der tør modtaget tilskud

si a vn * tilskudsyder

Kandidaten tør været opstillet til tølgencfe valg*

Adresse . tilskudsyder

Mavn på kandidaten, der har mGdlaget tilskud Kandidaten har været opstillet til telgende valg'

.

Det skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2021
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud l
kalenderåret 2021

Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater,
erklæringen vedrører, i kalenderåret 2021

X l Nej ;| Ja, følgende
Kr.

?^t.?,r_kl,æ^h.e^ed' ?* °''enstéenl:le oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige
IX l opstillade kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indbereinlngspligt

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter parti regnskabslovens § 6 a og partistøttelovens § 14 a
".'^T^Tf^Æ?!^18-"-^". behand).e oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne
^Y?.d^s-fLk°-'?'. '?^"e^gi°"e" til admin. istration af opgaver efter partistøUeloven og partiregnskabs'toven'Ansøger
har ret til at B at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oolvsnir
ger rettet.

_X^| Repræsentant for partiorganisation/-forening
Repræsentant for kandidatlisten

Dato og underskrift

24. maj 2022 Leif Krarup, formand

Organisationens/foreningens navn

Venstre i Region Syddanmark
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