Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater
kalenderåret 2020 (offentli g gøres)

i

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om

tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåre|2021
Kandidatlistens boctslavbetegnelse og listebetegnelse på stemrnesecllen vecl valgel

K Kristendemokraterne
Tilskud til kandidatlisten
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten ikalenderårel2O2O
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller {lere tilskud, som
tilsammen overstioer 21 .4AO kr. i kalenderårel2O2A

ø

Nei

Navn . lilskudsyder

n

Ja følgende

AdreSSe . iilskilrlsyder

Oplysning om, hvilken del a{ partiet (kredsorganisation. lokal partiorganisåiion rn.v.) tilskuddet er ydet til
Navn . lilskudsyder
Adresse . lilskudsvder
Oplysning om, hvilken del af partiet (kreCsorganisation, lokal partiorganisalion rn.v.) tilskuddet er ydet til
Navn . trlskLrdsyder

Adresse . tilskLlclsyder
Oplysning om. hyilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation rn.v.) tilskuddel er ydet til
Navn . tilskudsyder

Adresse . trlskudsyder
Oplysning om, hvilken del al partiet {kredscrganisalion, lokal partiorganisation m.'v.) tilskuddet er ydet til

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr.
1. august 2A17 var opstillingsberettiget til {olketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle
lokalå partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beligqende i vedkommende reqion.

rKlænnq om anonvme tlls kud mo

kalenderårel2A2A
af ka tt didatli slen
te Ii Kalen

Er der modtaqet anonvme tilskud i kalenderåret 2020

.øl

rue1 I -t .t",følgende

Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inkluslv anonyme tilskud
under beløbsqrænsen

Kr

Kr.

Den samlede størrelse af anonvme tilskud returneret til tilskudsyder
Den samlecle størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Social- og lndenrigs-

Kr.

ministeriet
Der er forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2020
er 21 .4AO kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere hele
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overføres til en konto hos Social- og

lndenriqsministeriet.
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr.
l. august 2017 var opstillingsberettiget til lolketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisaiioner,
beliooende i vedkommende reoion.
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Tilskud til opstillede kandidater
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation {or et parti, som pr. 1. august 2017
var opstillingsberettiget til folkelingsvalg, skal oplyshingerne om private og anbnyme tilskird modiaget al
kandidatei, der opsiiller for tiibkudsmodtageren til folkåtingsvalg.
lPstillede kandidater tillige omfatte- samtlige
-storkreds,
"har
som kandidaten opstillede i, som
den nævntePql ut den regionale organisation for den
indberetningspligt.
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tl,igi :f':] å Xåffi8*

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunalbeslyrelsesvalg, skal oplysningerne om,private-og anonyrndtilskud, der s(al indbere-ttes'regionalt, tillige
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalge'i.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2020
I
I

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller f lere tilskud,
tilsammen overstiger 21 .4oo kr. i kalenderå ret

2ozo

adressu . t irt

som
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Ja.

foloende

I

i

Joiø
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Frlnpå
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Adre§se.

lj,sku.isyder

I

I

Navrr på kandidaten der har modtaget

tilskud

I

j

Kandidaten har ';aeret opstillet til folEende

valg*
|
I

r\avn.

ilrshuosyder

I

I

I

dtagel ritskud
r

'\avn
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|
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Aoresse. iltsKuosyder
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, ,oplyses,
, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg,
.Det skal
regionsvalg og/eller k;;munaibastyrelsesvalg

I
|

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2020
I

er Oer blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud

2020

i

Nej

i I Ja. folgende
kandidater, ^
I
I erklæringen vedrore( i kalenderåret 2020
,
D"t
erklaeres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omlatter samtliqe
[ . , opstillede kandidater, der er omfattet
"
al kandidatlistens indbereiningsplidt
lrz I
I

kalenderaret

I

Den samlede storrelse af anonyme tilskud mocitaget af samtlige opstillecle
I

|
,

I

i

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter par
Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgivei ansøgning om t,lrfou* OøVsning"rne
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter paitistøttelovån o-g partiregnskabslovenl Ansøger
har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og hår ret til å kræve forkerte opfsninger rettet.
/] Hepræsentant for partiorganisation/-forening
Organisatlonens/toreningens navn
i Hepræsentant for kandidatlisten
KD Hovedstaden
Llato og underskrilt

0B-05-2A2L

Erik

Hatd Kristensen,

Para{qsvej g, 3700 Rønne, tlf.

29485005
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