
Kommunens/Regionens navn og adresse

Region Syddanriark

ReqJ-onshuseL

Damhaven 12

^106 Vejle

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtage) dato KLE 84. 00. 10CMO . SagsklflTtiftkalior

Ansogning om tilskud til politisk arbejde efter
partistøtteloven (or 2023

. Erklæring om påregnede og afholdte udgifter

. Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud
til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2022

3å grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om til-
ikud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2023
KarK);dat[isiens bogsiav&elegnetse og lisiebategnQlso pi stammcsedlGn ved valget

D, Nye Borgerlige

CVR. nummef

31168157

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2023
Det erklæres, at der i 2023 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk artefde i kommu-
nen/regionen med følgende beløb

Kr.

147. 585, OC

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud 1)1 politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret

Det erklserea, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk
arbejde i kommunen/regionen med følgende belob

År

2022
Kr.

147. 585, 00

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

)ato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter parti slotte love n s § 14 a.

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven-
des af kommunen/regionen ttl adminislration af opgaver efter p årtis totte [o ven og parliregnskabsloven. Ansøger har ret til
al få a! vide, hvilke pereonoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret tii at kræve forkerte oplysninger rettet.

!t Repræsentant for parliorganisation/-forening
Repræsentant for kandidatlisten

^rganisationons/fDæninfions navn

Jye Borgerlige
3ato og undsrshnft

i. l. 2023 Lars Eldruo, sekretariatschef

:t eventuelt tilskudsbeløb overføres til foreningens NemKonto.
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Bilag: Eh<læring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2022 (offentliggøres)

PS grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalgeVregionsrådsvalget i 2021 ansoges om
skud til politisk arbejde i kammunen/regionen i kalenderåret 2023
Kandidatlistens bogstavbelognolse og lisiebeiegnelso på slemmesed!en vad valget

D, Nye Borgerlige

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2022
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger £2.200 kr._ikalenderåret_2022 __J^| Nej _j) Ja. folgende
Navn . ti!skuEJsycfer

Adresse* tils><udsy[f6r

OpS'/aning om, hvilken del a! panlst (kredsorganisolion, teksl patiiorganlsalion m v. ) tilskuddet ar yde) til

Havn- tilskudsyder

Adresse- lilskudsyder

Op^sning om. hvithBn del o! paniet (kreds organ i&ation, lokal paniorganisBlion m. v ) ulskuddel er ydet lil

Naun . tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

Oplysning om. hvilken del af panioi (krodsorganlsaii&n, lokal pariiorganlsaiion m. v) lilskuddol crydei til

Navn . lilshudsyder

Adresse . lilskudsydof

Opt/sning om. hvilhcn del al partiel (kred&Organisation, kikal pariiorganisalion m v j tilskuddet er ydet til

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr.
1. august 2021 var opstiliingsberettiget til folketingsvalg, skal opfysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle
lokale partiorganisalioner i vedkommende kommune/p årtiets cr^'nge organisationer, herunder kredsorganisattoner,
beliggende i vBdkommende region.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2022

^r der modlagel anonyme tilskud i kalenderÅret 2022 _ |^| Nej
Den samlsde sterrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud
under belobsgrænsen

Den samlede storrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder

Den samlede slorrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Indenrigs- og Boligmi-
nisteriel

Ja, Folgende
Kr

Kr

Kf

Der er forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2022
er 22. 200 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over belobsgrænsen. skal kandidatlisten relurnere hele
tilskuddet fil tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overiores ti! en konto hos Indenrigs-
og Boligminisleri^t^
Hvis tilskudsmodlageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale Drganisation (or et parti, som pr.
1, august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle
lokale partiorganisationer i vedkommende l<ommune/paniets ovrige organisationer, herunder kredsorganisationer,
beliggende i ve dkommende region.

POOfft 2D23 (12/M221

Urfaitiojdatal KL

Godkondt al tndenfigs- og Boligministeriei

S-de2



Tilskud til opstillede kandidater

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2021 var
opstitlingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af opstil-
lede kandidater tillige omfatts samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. Det
er den regionale organisation for den storkreds, som kandidaten opstillede i, som har den nævnte indberet-
ningspligt.

Sæl kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation far et parti.
[/] som pr. 1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg.

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller tit regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal-
bestyrelsesvalg, skal oplysningerne om privale og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2022
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
!ilsammenovereliger 22. 200 ki. i kalenderåret 2022 17) Nej || Ja, telgBnde
Navn* tilskudsyder

Adresse . lilshudsydef

Navn pd kandidaten, der har modlaget lillhud Kandidaten har været opstillet til lolgBnde valg'

Navn* tilskudsyder

Adresse . lilskudsyder

Navn pt kandidaten, der har modtflgst Iflskud Kflndldalen har vænii opsUflel lil (olgende volg*

Navn . lllskudsydar

Adresse . tllskudsydor

Navn pd kandidaiBn, der har modtaget ijlshud Kandklaten har været opstiliei til (olgends valg'

Navn'tilskudsyder

Adresse . tjlskudsyder

Navn på kandidaten, def hor modtaget lilskud Kandidaten har været opsDlel Id fotgende valg"

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

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2022
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
kalenderirel 2022 __|/1 Nej
Den samlede storrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater,
erklæringen vedrører, i kalenderåret 202S

l Ja, følgende
Kr

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige opstil-
^\ lede kandidater, der er omfanet af kandidatlislens indberøtningspligt

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og parti støtte love ns § 14 a
Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistotteloven og parliregnskabsloven. Ansøger har
ret til al få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysninger
reUel.

^/\ Repræsentant for par1iorganisation/-forenlng
Repræsentant for kandidatlisten

Organlsationens/loreningfins navn

Nye Bocgerlige
Dalo og underskrift

4. 1. 2023 Lars Eldrup, sekretariatschef

'>^ _2023 (12/2022!
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