
Ansøgning om økonomisk støtte i henhold til partistøtte

loven til politisk arbejde for året 

Til Gentofte Kommune 

2018 

Att: Lars Nibelius, Valgsekretariatet 

Bernstorffsvej 161 

2920 Charlottenlund 

I henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., søger 

Det Konservative Folkeparti 

der deltog i kommunalbestyrelsesvalget i 201 7, herved om økonomisk støtte til politisk arbejde i 
Gentofte Kommune for året 2018. 

Støttebeløbet bedes indsat på konto: regnr: 1551 konto: 200 0911 

i Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. 

(pengeinstituttets navn og adresse) 

Navn og adresse på den person, kommunen i fremtiden skal skrive til i forbindelse med kommunens 
tilskud til det politiske arbejde. 

Navn : Søren Schock Petersen / Hell 11,ingseus J1/k '2..� Zj�p /tellerep 

E-mail: soren.s.petersen@mail.dk 

(dato) (partiorganisationens underskrift) 

23.506

170.418.50

18/2 - 2018 MARTIN FROLAND, KROSSEREN

soren.s.petersen@mail.dk

mailto:soren.s.petersen@mail.dk


Til Gentofte Kommunalbestyrelse 

Erklæring om anvendelse af økonomisk støtte til politisk arbej de 
og om private og anonyme tilskud. 

 Partiet erklærer herved, at det støttebeløb, som kommunen bar udbetalt til partiet til politisk
arbejde i Gentofte Kommune for året 2017 er anvendt til politisk arbejde og at dette agtes 
videreført. 

0Partiet erklærer herved, at der ikke fra samme private tilskudsyder er modtaget et eller flere
tilskud, der tilsammen overstiger kr. 20.000.

@artiet erklærer herved, at der fra samme private tilskudsyder er modtaget et eller flere tilskud,
der tilsammen overstiger kr. 20.000. Navne og adresser på disse private tilskudsydere skal anføres
her: 

 nd1117f1w kl1/:tt1th£1/vPre , /I( /4JJtl,/Jt1tt1 ilvtYf Ir klh , JfJHqn 5c'1rgp/o/11Q,,,.kh   111  2'L 

1.JJ)tl il fl. - PrY ?J     ?1t  7 r/PtkA    191/ J -,II 

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2017? 0 Ja   Nej

Hvis ja: Partiet erklærer herved, at der i 2017 i alt er modtaget kr. _____ i anonyme tilskud. 

Er der i kalenderåret 2017 modtaget enkelte anonyme tilskud på mere end kr. 20.000? Ja Nej 0 D 
Hvis ja: Partiet erklærer herved, at hvert enkelt af de anonyme tilskud, der var på mere end kr. 
20.000, havde følgende størrelser. 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. ----

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisationen for et parti, som pr. 1. august i det seneste 
kommunale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og 
anonyme tilskud tillige omfatte partiets eventuelle lokale partiorganisationer i Gentofte Kommune. 

 Partiet erklærer herved, at der for kalenderåret 2017 er anvendt kr. /70, d OG til politisk
arbejde i kommunen. 

 Partiet erklærer herved, at der for kalenderåret 2018 mindst agtes anvendt kr. / 90. CJ 0 O 

til politisk arbejde i kommunen. 

12/2-18
Som repræsentant for  partiet: 

/0--/J 
(dato) (underskrift) 

Som revisor for partiet: 

(/ 
(dato) ( underskri ft) 

17/2 - 2018
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