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

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter
partistøtteloven 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 kommunalbestyrelsesvalgeVregionsrådsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2022
KsndidaDistens bogstavbetegnelse og listebstegnetse på stemmesedlen ved valget

H Liberal 3orqeni5te

CVR-nummer

4263^3^3

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2022
Del erklæres, at der J 2022 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu-
nen/regionen med følgende beløb 4. 30C, C3

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret

Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk
arbejde i kom munen/reg ionen med følgende beløb

77

Kr.

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

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

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven-
des af kommunen/røgionen til administration af opgaver efter partistøtte loven og part i regnskabsloven. Ansøger har ret til
at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har rel til at kræve forkerte oplysninger rettet.

\ Repræsentant for partiorganisation/-forening
^\ Repræsentant for kandidatlisten

Organisationensforeningens navn

K Liberal Borger Lisie

Dato og underskrift

19. 01. 2022 Gerda Andersen .," ,. ^^ l-'^c, -^,,^
Et eventuelt tilskudsbeløb overføres til foreningens NemKonto.
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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud Ul kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2021 (offentliggøres)

På grundlag af deltagelse j kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåt-et 2022
Kandidatlistens bogstavbBtegnetse og listebetegnelse på 6temmBsed!en ved valgBl"
H Liberal Borcerliste

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2021
Er der fra samma private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 21. 900 kr. i kalenderåret 2021 _[/] Nej |l Ja, følgende
Navn »tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af partist (kredsorganisalion, lokal partiorganisation m. v. ) tilskuddet er ydet li!

Navn . tilskudsyder

Adresse * tifskudsyder

Oplysning om, hwltøn del af partiet (kredsorganisalion, lokal partiorganisation m. v. ) tilskuddet er ydet til

Navn * tilBkud&ydsr

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del al partiel (kreclsorganlsalion, lokal parti organisation m. v. ) lilskuddet er ydet til

^avn* tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om. hvilken del af partial (kredsorganisation, toke! partiorganisation m. v. ) tilskuddat er ydst til

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr.
1 ̂ august 2021 var opstillingsberettiget III folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tilliga omfatte evsntuelle
lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets evrige organisationer, herunder kredsorganisationer, belin-
gende i vedkommende region.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2021

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021 1^1 Nej
Den samlede størreise af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud
under beløbsgrænsen

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret ti! Ulskudsyder

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

Ja, følgende
Kr.

Kr,

Kr.

De^e^forbud for kandidatllslar (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som l 2021
er 21. 900 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidailisten returnere hele
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet oi/erføres til an konto hos Indenrios-"
og Boligministeriet.
? .u^?^r!° ge''e!?,.^ka^dicfatl.isten). erkommuneor9afTsation/dBn regionale organisation for et parti, som pr,
1_auaust 2021 var opstillingsberettiget til lolketing5valg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventu-
elle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/paniets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer,
beliggende j vedkommende region.
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Tilskud til opstillede kandidater

. -v.'s-!?S^?!S.̂ ^9??'?"^,nd.i.cfaulst^n) e.' l?en re9ionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2021
^l-.'?,???LI'I1.?!^r?.tt.'??!,.til_f°ll<e.t"?.gsval9;..ska! "PlysningBrne om private og anonyme tilskud mod?agefaf
opstillede kandidater tillige omfatte samtlige kandidater der opstiller for tirskudsmodtageren til'fol'tetTf
Dat er den regionale organisalion for den storkreds, som kandidaten opstiilede-i, somTiar-den nævnte5'
indberetningspligt.

Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et pani,
som pr. 1. august 2021 var opstlllingsberenigel til folketingsvalg.

Bemærk, al hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal-
bestyrelsesvalg, skal oplysningerne om private'og anonyme'tilskud, dersKal indbere'ttes'regionait. 'tiili'i
omfatte det eller de tilskud, kandidaten tiår modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2021
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
^sammen overstiger 21. 900kr j kalenderåret 2021 ^ Nej
Navn . tilskudsyder

Ja, følgende

Adresse * tilskucfsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud

Navn * tilskudsyder

Kantfidalen har været opstillet lil (olgencfe valg"

Adresse * lilskudsycfef

Navn på kandidaten, der har madtagfll tilskuet

Navn . tilskudsyder

Kandidaten har været opstillet til fatgende valg"

Adresse . tilskudsyder

Navn på kandidaten, dår har modtage! tilskud

^avn . tilskudsyder

Kandidaten har været opslillel til (olgende valg'

Adresse . tilskucfsydsr

^avn på kandidaten, der har modtaget liiskud Kandidaten har været opstillet til folgBnde valg'

Det skal oplyses, om kandidaten har været opslillet ti! foiketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvafg

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2021
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
kalenderåret 2021 [7; Nej
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstiilede kandidater,
erklæringen vedrører, i kalenderåret 2021

Ja, følgende
Kr

^ Det erklæres hermed, al ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige
1/; opslillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspiigl

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partistøtte loven s § 14 a^
Kommunan/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Opiysningerne
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter parti støtte l oven og partiregnskabsloven. Ansøger
har ret til at fa at vide, hvilke personoplysnlngsr kommunen/regionen behandler. og har ret til at kræve forkerte oplysnin-
ger rettet.

Repræsentant for partiorganjsation/'forening
^! Repræsentant for kandidatlisten
Dalo og underskriH

l-L/ U^i-

Organ isaiionen&loreningens navn

Liberal Borgerliste

., 'r/r. i. <;. <w-i^-
/,'t' ^'^ .<('/-
^A:/';/ /^^^J^/'5^e
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