
Bilag: Erklaering om private og anonyme tilskud til
kandidatlisten og opstillede kandidater i kalenderaret 2018
PS grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrSdsvalget i 2017
ansoges om tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalender ret 2019

K ndid tlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse pS stemmesedlen ved v lget:
O - Dansk Folkeparti

Bilag (fortsat): Tilskud til kandidatli ste n 
Erklaering om tilskud fra  rivate tilskudsydere i kalender ret 2018

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti,
som pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om
private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende
kommune/partiets 0vrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i
vedkommende region.

Er der fra samme private tilskudsyder Nej
modtaget et eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.500 kr. i
kalenderaret 2018?

Erklaering om anonyme tilskud modtaget i   lenderaret 2018

Er der modtaget anonyme tilskud i Nej
kalenderaret 2018?

Bilag (fortsat): Tilskud til opstillede kandidater
Oplys om tilskudsmodfager

Er tilskudsmodtageren den regionale Nej
organisation for et parti, som pr. 1. august
2017 var opstillingsberettiget til
folketingsvalg.?

Erklaering om tilskud fra  rivate tilskudsydere i kalendera et 2018

Er der blandt de opstillede kandidater Nej
modtaget anonyme tilskud i kalenderaret
2018?

Erklaering om anonyme tilskud modtaget i kalender ret 2018

Er der blandt de opstillede kandidater Nej
modtaget anonyme tilskud i kalenderaret
2018?   

Erklaering om fyldestgprende oplysninger

Det erklaeres hermed, at ovenstaende la
oplysninger vedrprende private og anonyme
tilskud omfatter samtlige opstillede
kandidater, der er omfattet af
kandidatlistens indberetningspligt

Bilag (fortsat): Dato og underskrift

KLE: 84.00.10040 Side 3 af 6
Sags Id: 1556aa65-8b07-4de6-a55a-19395874b4b0
Oprettet: 22-01-2019 16:18:13
Afsiuttet: 22-01-2019 16 22:17



Oplysningerne i bilaget afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a
og  artistpttelovens § 14 a

Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver anspgning om
tilskud. Oplysningerne anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter
partistptteloven og partiregnskabsloven. Anspger har ret til at fa at vide, hvilke
personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at krasve forkerte
oplysninger rettet.

Organisation ns/foreningens navn: Dansk Folkeparti Hprsholm

Jeg underskriver bilaget som: Repraesentant for partiorganisation/-forening
Dato 22-01-2019

Glen Madsen

Vejledning til ansdgningsskema og bilag
Generelle regler

Bemserk, at belpbsgraansen, der relaterer sig til, hvornar der er oplysningspligt om private
tilskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1. januar 2018 skai reguleres. Ved private og
anonyme tilskud modtaget i 2018 er belpbsgraansen som fplge af reguleringen 20.500 kr. Det
fpiger af § 1 i bekendtgorelse nr. 1193 af 10. november 2017 om regulering af beiob i
partiregnskabsloven og partistotteloven i 2018.
Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2019 er belobsgra nsen som folge af reguleringen
20.900 kr. Det fplger af § 1 i bekendtgorelse nr. 1204 af 4. oktober 2018 om regulering af
belpb i partiregnskabsloven og partistptteloven i 2019.

Vejledning til ansogningsskema

Tilskudsberettigede og tilskuddets stprrelse
En kandidatliste, der har deitaget i kommunalbestyrelses alget i 2017, har ret til tilskud
til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i arene 2018-2021.
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har faet fasrre end 100 stemmer, i Kobenhavns
Kommune fasrre end 500 stemmer, ved valget.
Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et
listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har faet 100 stemmer, i Kobenhavns Kommune
500 stemmer, eller derover.
En kandidatliste, der har deitaget i regionsrSdsvalget i 2017, har ret til tilskud til
kandidatlistens politiske arbejde i regionen i arene 2018-2021.
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har faet fasrre end 500 stemmer ved valget.
Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et
listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har faet 500 stemmer eller derover.
Tilskuddet for 2019 udgor 7,25 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis
4,50 kr. pr. stemme ved regionsradsvalg.
Udbetaling af tilskud kan dog kun ske, i det omfang tilskudsmodtageren paregner at afholde
udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2019.
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