
Kqmmunens/Regionens navn og adressa

Region Syddanmark

Regions hu ss t

Damhaven 12

7100 Vejle

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato KLE 84.00. 10040 . SagsidentifikaUof

Ansøgning om tilskud til polHlsk arbejde efter
partlstøtteloven for 2022

. Erklæring om påregnede og afholdte udgifter

. Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud
til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2021
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på,?rur'dlag"af,delta9e!se i kc)mmunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regiånen i kalenderåret 2022
Kancfidatfislens bogslavfaelegnelsa og listebfltsgnelse pA slemmessdlen ved valgst
D, Nye Borgerlige

CVR-numnngr

37168157

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2022
Del erklæres, al der i 2022 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu-
nen/regionen med følgende belob

Kr.

147. 585, 00

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbsjda l kommunerVregionen er senest modtaget i kalBnderéret
Det erklares, at der i ovenfor angivne kalendsrir mlnds! er afholdt udgifler til poiltisk
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

r?r
2021
Kr.

37. 539, 25

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

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistottekivens § 14 a.
Kommu"en/R.e9'one", kanbeha"clle .°Ply.snin3er om personer, der Indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven-
d.Mal. °"'m"no"/resl°"e"t" admlnistreitto" af opgavsr efter partistBtteloven og partiregnskabstoven. ÅnsBger har ret til
at få at vide, hvilke pereonoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret lil at kraeveforiærte oplysninger reltet.

Repræsentant for partiorc|anisa-tion/-torentn3
Repræsentant tor kandklatlisten

Dato og undsrskrift

Organisationens/foraningans navn

Nye Borgerlige

^/- ̂  /<
Et eventuelt tilskudsbeløb overføres til foreningens NemKonto.
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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater l
kalenderåret 2021 (offentliggøres)

p.égrur'dlas,.afdelt.a9e!se ' kommunalb6Styrelsesvalget/regionsrédsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde j kommunen/regionen i kalenderåret 2022
KandIdalUslens bogstavbetegnelse og llslabalegnslse pfl stflmmesedlen ved vafgeT
Dr Nye Borgerlige

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2021
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 21. 900 kr. i kalenderårei 2021 _' [7] Nej |-l Ja, tBlgenda
Navn'tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Optysning om. hvilken de) af partiel (kredsorganisation, tokaf parttorganlsalton m.v. ) tltskuddet er ydet tiT

Navn * tilskudsyder

Adrssse . lilskudsyder

Oplysning om. hvilken del at partiet [hredsorganlsatfan. [ohal parllarganisatlon m. v. ) dlakuddal er yiieFw

'lavn * lilskudsyder

tdressa * lilskudsyder

Oplysning om, hvilken del al parlisl (kredsorganisaiion, lokal partiorganisation m, v. ) tilskuddst 8r ydet til

>Javn * tilskudsyder

idresse . lilskudsyd&r

Oplysning cm, hvilken del af partiel (kredsorganisation. tohal partiorganisation m. v. ) tilskuddflt er ydet li)

ifv^. ?!?.u^°. dla??'-^. ll*_a"ji.i':fa.l.l.ist^.). erk°"'r"iineorganlsation/den regionale organisation for et parti, som pr.
L',.a"g"s.l-2°21_''ar_°.PSIi""1gsberetti98t til foltetingsvalg, skal oplysnlngBrrTe om private tilskud tiNige' omfa'ne''evEniuelle

partiorganisationer l vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsoraanlsationer. 'bena-
^ende i vedkommende region. _ ' - - --. -. ---. -. ---, 3-... T..... ^,,

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2021

Er der modtaget anonyms tilskud i kalenderåret 2021 [71 Nej
Den samlede størrelse af samlllge modtagne anonyme lilskud, inklusiv anonyme tilskud
under belobsgrænsen

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til lllskudsydar
Den samlede størrelse af anonyme tilskud overfBrt til en konto hos Indenrigs-
Boljgministeriel

Ja, følgende
Kr.

Kr.

Kr.

DeLer,f°rt'ud, f°.rJ<a"d.ida1's.t8. r. ('.klte for kandidater) mod al modtage anonyme tilskud omr balabsgrænsen, som l 2021
8,I'-Z1 .?00 kr-.H'"s en kanditlatlisle modtagar et anonymt tilskud over belob'sgrænsen^ skal kandMa'tiiIlen're'tumere''hete
tilskuddet til^tllskudsyderen, og hvis det Ikka er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overferesTilen'konlohos'in'den'rias'. ''
og Boligminislerjel.
., *^s. l'ls-k.u^S?1.°.cna?ef_^..*ka^d"lal.l.isten?. el'. kommu"eorganisatlon/den regionale organisation for et parli. som
I;, a"gusl2°2^uaL°psli!!i"9sberettl9et til folkeungsvalg. skal aplysningarne om anonyme tilskud tiHig'e'omfaMa euenlu-
eNe lokale partiorganlsalioner i vedkommende kommune/partiets ovrige organisationer, hBrunder'kredsoraa'nisat'ic
beliggende i vedkommende region. ' .. --a---. -.. -. -.-... --. a-...~.. u., Bi,
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TOskud (U opstillede kandidater

!^.^£^^?SS?5^. ?S1^iatIist?") arden regfanate oiganisation for et parti, som pr. 1. august 2021
vaf°SOTIngSere<^JJn_w!ta!m.Ssvaf9!st<a! llplganmaame om ph^e og anonyme titskud mocSa^taf
opsfiBede kandtete tillig omfatte saml^ kandidate?, der ops6^ to B^dsmo^

m regionata organisat'on far den starkreds, som kan&datei opståede i, som iiar'deti næwte'
indberetnhgqi ligt 

* -. --. -. -r---.,

Ss) byds. hvis askudsmodtageten (kaiuSdatEsten) er iten regionale organisaEon for et parti.
som pr. 1. august 2021 varopsU&igsbaetllgatiafbfettngsvate^

Be'ns'k'-a!tms en kamsda.t. dw opslfltertit regionsrSdsvalg elter foDætmgsvaIg, taBge opstiller 0 kominunal-
); stel^oplysnnigeméomprivate'og anonyme'tttekud, def sEa] inSberSlesr regJonai(, 'iiilic

tilskud. kandMaten har modtaget O &nig for koriimunaIbestyreIsesvaIgA

Erklæring om b'Isfcud fra private tilskudsydere ffl opsffltede kancfidater l kalenderåret 2021
& der fra samme private tilskudsydar modtaget ét elter (tere tBskud, som
IBsammen overstiger 21.900 kr. i katendetéml 2021 ___|/| Ne| D Ja, falgendB
Navn . itbkud^def

AAossa * Ubtaxbydw

Navn pi kanÆfaten, dår har modtagflt E2skud KandUaion har varet opstBat u totgende vay

Navn . tBriatd3ydw

Adresse . Uakudsytfftr

Navn pA kancEdAtBn. d« har modlagat Sskud Kandxtotan har vafal opttfihrt tB totg&ndB valg'

N»m . tflahudsyder

Adrasss . tilsiuxtsydw

'<tavn pA kantWaten. dår har modtagsf listaxl KarxfidalBn har varet opstiBol U fBigendfl valg*

Stavn . tibkudsyder

Adresse * taskudsyrier

^evnpikantdatan. rfflrharmodlaggltasfuxl Kantfdaton barvarel opst'let ti) lotgands vaifi*

.

Dat skal oplyses, am kandidaten har været opstillet til fallætingsvalg, reglonsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater j kalenderåret 2021
B der Mandl de opslillade kandidBlBr modtaget Bnonyme tilskud l
kalenderåret 2021 I/'! Nej 1j Ja. følgende
Den samlede slorrelsa al anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandldaler,
erklærlngan vedrBrer. l kalenderérBl 2021

K r.

et.? ,s?5 h.?^"?ed' ?' '"'ensléenda oplysninger uedmrende prhiate og anonyme tilskud omfaHer samUlge
opstillede kandklater, der er amfaHel al kandldatlistBns indbBreinlnqspli^'1

Dato og underskrift

Chanstiande oplysninger algives under strafansvar Bher parilregnskabstovens § 6 a og partisløttelovBnB § 14 a
Kommunen/Regionen kan behandle oplysningar om pareonar, dår Indgiver ansognlng om tilskud. Oplysningerne
a"ye ".d.es.af!mmmu"8rvrB81°"e"lil adml". ls*rall°n af opgaver efter partislottetoven oi partlregnskabs'louen'AnsogBr
har rel til al (å at v'ide, hvilke personoplysninger kommunerVreglonen behandter, og har ret tllat hraue (oikerle
går ranet.

Repiæsenlant for partiorganisaUonMorening"
Repræsentant tor kandidaUistfln

OrganlsaUonsns/Torantngens navn

Nye Borgerlige
Dato ag umterskillt

~?//-n
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