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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandldaUlsten og opstillede kandidater I 
kalenderåret 2021 (offentliggøres) 

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om 
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen I kalenderåret 2022 
Kandi.oo1115tøns bogstsvbe1egnelse og llstabetegnelse på ll!emmeaedlen \/lid valgel 

C Det Konservative Folkeparti 

TIiskud tll kandldatllsten 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten I kalenderåret 2021 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller nere tilskud, som 
tilsammen overstiger 21.900 kr. i kalenderåret 2021 
Navn • tilskudsyder 

l v l Nei I Ja, følgende 

Adresse • tilskudsyder -- - -- - --

Oplysning cm. hvilken del al partiet (kredsorganisation, lokal partiorganieation m.v.} lilskuddel ar ydet til 

Navn • tilskudsyder 

Adresn • Olskudllyder 

,_ 
Oply&nlng om, hvilkefl del af partiet (kredsorganisation, lolqol parliotganlsatlon m.v.) tllskuddel er ydet til 

Navn • lfl&kudsyder 

Adresle • lllakudsyder 

-Oplyaning om, hllilklln del af partiel (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet et ydet til 

Navn • tflgkudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Oplysning om, hvilken del øf partiet (kredsorganisatlon, lokal partiorganisation 111.v.) tllskuddel er yde! til 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 
1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle 
lokale partiorganisationer I vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kre<:lsorganisalioner, belig-
gende i vedkommende region. 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2021 

Er der modtaaet anonvme tilskud i kalenderåret 2021 lvl Nei Ja, følgende 
Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, Inklusiv anonyme tilskud 
under beløbsgrænsen 

Kr. 

Den samlede størrelse af anonvme tilskud returneret til tilskudsvder 
Kr, 

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overlørt til en konto hos lndenngs- og 
Boligministeriet 

Kr. 

Der er forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2021 
er 21.900 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 Indenrigs• 
og Boliaministeriet. 
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 
1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventu-
elle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, 
beliooende i vedkommende region. 
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Tilskud tit opstillede kandidater 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten} er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2021 
var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af 
opstillede kandidater tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. 
Det er den regionale organisation for den storkreds, som kandidaten opstillede i, som har den nævnte 
indberetningspligt. 

Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, 
som r.1. au · · . 

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal
bestyrelsesvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget. 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2021 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ål eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 21.900 kr. i kalenderåret 2021 " Ne· Ja, følgende-------~~~--~-~~------Navn • tilskudsyder 

--------------- ----- ---Adresse • tilskudsyder 

Navn på kandidaten, der her modtaget tilskud Kandklaten har værel opstillet til lølgende valg' 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn på kandidaten. der har modtaget IHskud Kandidaten har været opslfltet til blgende valg' 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • mskudsyder 

Navn på kandidaten. der har modtaget Hlskud Kandidaten har være! opstille! til blgende valg' 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstille! til blgende valg' 

'Det skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2021 
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud I 
kalenderåret 2021 Ja, føl ende 
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erklæri en vedrører, i kalenderåret 2021 

Kr. 

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige 
,t o stillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetnin s i 

Dato og underskrift 

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne 
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistøtteloven og partiregnskabsloven. Ansøger 
har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysnin-
er rettet. 

,t Repræsentant for partiorganisation.I-forening 
Repræsentant for kandidatlisten 

Oalo og unoerskrif1 

, 27.10.2022 

Organisationens/loreningens navn 
Nordfyns Konservative Vælgerforening 

Kasserer 
Jytte Klislofle Madsen 
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