
Bilag: Erklsering om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater (1. juli
-31.december2017)

PS grundlag at deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrSdsvalget i 2017 ansoges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalender&ret 2018   
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse pS stemmesedlen ved valget

0    

Tilskud til kandidatlisten

Erkleerlng om tilskud fra priv te tllskudsydere I perio en 1. juli til 31. december 2017
Erder fra samme pri ate tilsku syder modtaget 6t ellpr flora tilskud, som , ,
tiisammen overstiger 20.000 kr. i perioden 11 Juli - 31 . december 2017 \>/\ Nej  | I Ja, folgende
Navn • lllskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af partlet (kredsorgar isalion, lokal partiorganlsation m.v.) tilskuddet er ydet til

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganlsation m.v.) tilsku det er ydet til

Navn • tllskudsyder

A resse • tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af par let (kredsorganisation, lokal  artiorganlsation m.v.) tilskuddet er ydet til

Navn • tilskudsyder

Adresse • tlls udsyder

Oplysning om, hvilken del af partlet (kredsorganisation, lokal partiorganlsation  .v.) tilskuddet er. ydet til

Hvis tllskudsmodtageren er kommuneorganisatlon/den regionaie organisation for et parti, som pr,, 1 . august 2017 var
opstillingsberettlget til fol etingsvalg, skai oplysnlngerne om private tilskud tillige omfaUe eventuelle lokale partiorganl-
sationer I  edkom ende kommune/partiets ovrige organisationer, herunde  kredsorgamsationer, beltggende i vedkom-

FrklsBrina om anonvme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. decem er 2017

Er der modtaqet anonyme tilskud i perioden 1. juli -31. december 2017 (  I. Nej
~j Ja, folgende

Den samie e sterrelse af modta ne anonyme tilsku .

Kr.

Dnn samlede storreise af anonv e tilskud returneret til tilskudsyder

Kr,

Den samlede storrelse af anoriy e tilskud overfort ti! ert konto hos 0konomi- og Inden-
Kr.

Hvis tlls udsmo tageren er kornmuneorganisation/den regionaie organisation for et partt, som pr. 1. august 2017 yar
opstillinqsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anony e tilskud tillige omfatte eventuelle lokale_partiorga-
nlsationer i vedkommende kommune/partiets ovrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i
vedkommende region.          -*
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Tilskud til opstilled© kandidater

Hvis tilskudsmodtageren er den regional.© organisation for et parti, som.pr 1 * august 2017
retti et til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af opsttllede kandidater
tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg.

Seet kryds, hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstilllngs-
borettlget til folketingsvalg.   

Remrerk at h is en  andidat,  er opstiller til regionsr&dsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal-
S S I al oplysningemePom private og anonyme  ilskud, der sfel indbereltes reg.onalt, tillige
omf tte det eller de tilsku , kandidaten har modtaget til Drug for ko munalbestyrelsesvalget.

Erklaering om tilskud fra pri ate tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget 6t eller flere tilskudI, som r-, M d
ilsammen o erstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017   I Nej 1 I Ja, felgende   

Navn  tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn p& kandidaten, der har mo taget tilskud
Kandidaten har vasret opstlllet til felgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

avn pS kandidaten, der har  odtaget tilskud
Kandidaten bar veeret opstillet til felgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn pS kandidaten, der har  odtaget tilsku 
Kandidaten har vasret opstillet til felgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse»tilskudsyder

Navn pft kandidaten, der har modtaget tilskud

Det skal oplyses, om kandidaten har v eret opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Kandidaten har vesret opstlllet til felgende valg*

ErUIsering om anonyme tilskud  odtaget i perioden i. juii \\\   i . aecemuer
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
pprinden 1. iuli - 31. december 2017 \ \  1 Ja, felgende

Den samlede sterrelse af anonyme tils ud modtaget af samtlige opstillede kandidater,
erklaarinqen  edrorer  .  ¦     

Kr.

Det erkleeres hermed, at p ensfeende oplysninger vedrcrende pnvate og anonyme tilskud omfatter samtlige
I opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetnmgspligt   :  

Dato og underskrift
nwonotalnrift nptxianlnnar atoives under strafansvar efter partiregns abslovens § 6 a og partistottelovens § 1 4  

. r           :  • • * ¦ • i *. nr  ifoninnomo
Kommunen/reaionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansegning om tilskud. OpJysnmgerne
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistotteloven og partiregns absloven. An®®9®r
har ret til at fe at  ide, h i|ke personoplysninger kom unen/regionen behandler, og har ret til at kreeve forkerte oplysnm

ger rettet.
Repreesentant for partiorganisation/-forening
Reprsesentant for kandidat

Organlsatlonons/forenlhgens navn
Dansk Folkeparti H0rsholm Lokalforening
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