
Kommune n s/Reg ionen s navn og adresse

Region Syddanmark

Regionshuset

Damhaven 12

7100 Vejle

Udfyldes af kommune n/reg jonen
Modlsgef dato KLE 84 00. 10040 ' Sogsidenildkattoi

Ansagnlng om tilskud Ul politisk arbejde efter
partlstBtteloven for 2022

. Erklæring om påregnede og afholdte udglffer

. Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud
lil kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2021
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piåsN"dlag"afdeltage!se i tommunalbBstyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalend'eré''ret 2022"

lens boflslavbstegaefsB og lisiebalBgnetse på stemmesedlen ved valget
C - Det Konservative Folkeparti

CVR-nummer

G2530812

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2022
Del erklæres, at der i 2022 mindst påregnes afholdt udgifter Ul pollBsk aibejde i hommu.
jien/regionen med følgende beløb

Kr.

244. 350, 00

Erklsering om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud lil politisk arbejda i RommunerVrBgioron er senesl modlaget l kalenderåret
Del erklæres, al der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk
arbejde i kommunen/regkinen msd folgende beløb

TT
2021
Kr.

304. 118, 00

Erklæringen om afholdte udgifter 1. 1 politisk arbejde skal klin udfyldes, hvis lilskudsmodlageren (kandidallislen) senest
har modlagel tilskud for kalBndsrdret 2017 eller senere fra en kommuna'region.
Dato og undersknft
OusnsiaendB oplysninger alglres uncfer strafansvarener partisteltelovens § 14 a.
K°m","J."en/R.°gi°"e". l<a" behandle oplysninger om personer, der Indgiver ansognlng om lilskud. Oplysninnerne anrøn-
d."a!.k°m.m""8"/re?'°"e"_t;1 adml"i51.ra"°" al opgaver efter partistotfeloven ogpartrregnskabsiovB^'. 'AnsBger'hM'reT'l'n

personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har rel'til al kiavB-farkerte opiysnTngef-rB[tel"
/^i RepicBsantant fm- partiorganisalion/-forening

Repræsentant for kandidatlisten
Daloog undefskrill

P. april 2022

Organisaltonens/forenlng&ns navn
Det Konserv^i-&TTe-~F'; keparti

Et eventuelt tilskudsbeløb overføres til foreningens NemKonto.

P0001_2022112/'
UdarfcejdelalKL

Godkend) g[ indenrigs- og BoligmifttsKtrfei
Sida 1 al 5



Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater l
kalenderåret 2021 (offentliggøres)

p,å,grl;",dla£l"af,deNa9e.tse ' kommu"al.bestyælsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om
politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderéret 2022"

>g5lavbfliBgnals8 og lisleheiegnetse pd stflmmessdlfln ved valgal
C - Det Konservative Folkeparti

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2021
Er der fra samme priinte tilskudsyder modlagel ét aller flere tilskud, som
l',1.̂ "',^".."!0.'3'"'6''21 '90°'"''' kaiBnderire't 2021 _^'--^ n Nej [7| Ja. folaende

tilskudsyder

Erhvervspolitisk Netværk Esbjerg
tilskuds ydor

Glarmestervej 11, 6710 Esbjerg V.
)piysntn9 om. hvilken del af parlfet (kredsofganlsalion. tokal partlorganlsaflon in.v. ) tilskuddet er ydet ti

Esbjerg Konservative Vælgerforening
jdsytfer

lilshudsyder

. lysning 01 isn ctel al partiel (((retlsorganisalton, lokal partufganfsatlon m.v. ) tilskuddet sr ydet t iF

uds yde r

lUdsydor

»plysning om, hyitken dal af partiel fhrBdsorganisalfon. loko] pQrlforganlsalion mv. ) lilskuddal or ydel tiT

Bssfl * tHskudsydfif

ply: igoi isn de) al panisl IkfBdsorganlsatlon, lokal porliorgBnisQlion m v} tilskuddg) er ydal til

?. '.''sk."?sm°tltasere",.(kand"iau.i5te".). ". tommuneorganisation/den regionale organisation for el parti, som i
La^Llst^°i\vaLTJa''"asbere^
?j<^epa. rti°rgamsaJ'°"er'. vrito^e"dak°mmu"e/parti^^

i vedkommende region. ' " " --. --------a*.. -".. i/i. n,

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2021

Er der modlaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021 (71 Nej
Den samlede slerrelse al samtliga modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud
under beløbsgrænsen

Den samlede sterrelsB af anonyme tilskud returnerel til lilskudsyder
Den samlede slorrelse af anonyme tilskud omrfart til en konto hos Indenrios.
Boligministeriet

Ja, folQende
Kr.

Kf

Kr.

DaiBQ^rt"^lk^dJdaL'£l8, ;,£kklL"kan?^^^ at_modlagB anonyme tilskud orer belobsgrænsenTso^TiosT
12LT !',̂ H"Le-". kMdua'^Je, m°d. tBser el a"°"ym! tiiskud °"er be^^^
liskn"nd?,el, iui^k,^sl'dem"' °3 hl"s de' "*-ke °''m"liai. sl<al hele lilskudden^lede7overfø7es~tire n"k'on'lo''h'ocs'In'd°e'n°ri'cir

"s. "sk."nd^^agere",, p*a"dida. ".islan). Bi'. kommuneorganlsation/dBn regionalB organisation far el parti, som or.
l,, aug"5,LE021var-°pst''!mgsb8
£"eJ°kale-PBrl'°'saf"5a"°."er' "edkommBnde kommunB/partiets rolige oiganisalionsr, herunder'k^dsoTO'nis^t'm

fe i vedkommende region. ' " " -- - - .. --. - ... ~-". a""-"""'<t;ii

PO 001_2023
førtieJdeialKL

Godkendl al Indenfigs- og Sotigmlnlslertel
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Tilskud til opstillede kandidater

sna; ̂ ds. >'^l^d5m^Senikan '!'sten). 8rden re.Sionale organisalion for el parti,"
som pr. 1. augusl 2021 var opstjllinosbereNjget til faiketingsv'alg"'""' "' °'" """""'''"' °' H°'"'

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderéret 2021

Adressa . tilskudsyder

Kandidatan her væral opstfltel li] fDlgenda valg'

Navn . Utskudsytfer

Adresse * tilskudsydsr

Havn pi kandktalen, der har modtagal lllakud"

Navn * tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

tøvn pA kandklnton, dor har modtage! tilskud

.favn . lltsktkfsyder

Kandidaten hor værst opstillet III (olgondo va^

Kandidaten har vårøl opstttlet til totgende vatg'
.

Det skal oplyses, om kandidaten har været opstille] til loltel'ingsvalg, ragionsvalg og/eNer tommunalbestyralsesvalg
Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de oostillede kandidater i kalenderåret 2021
&der, btend.'de"°ps""ede kandidaler modlagel anonyme tilskud
katendsråret 2021

eD:S'eend:esSl SS^"1d ̂a^~a'sa^ opstillede tend,daler,
f7) Nej [j Ja, felgende

Kr.

ai^S5S^/^S;ffiS^m^^^ano^elilskudom'a«-^der er omfaHet af kandidatlistens Indbereinlnnspligt
Dato og underskrift

'. o-""s'å°nd^ °plys"'"°" af9"'s5 "ndar'sirafansvar efter pBrtlregnskabslovens § 6 a og'pariisiB tieic

og har ret til at kræve forkerte opiysnin-

[/_ Repræsenlanl for partlorganisalion/. forening
Repræsentant for kandidatlisten

Oato og undorskrltt

Organteaiionans/torBftfftgens navn

e'-konservative Folkeparti

^. april 2022

Utiarbejtfet af KL

Godtendt al Indgnrtgs. og Botigminlst&flBt

sationschef

^0001^2022(12/2021)
Sdfl 3 at 5


