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LEDELSENS ERKIÆRING
Ledelsen på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har dags dato behandlet og godkendt ind
samlingsregnskabet for perioden 1. september 2020 - 31. august 2021
Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelsen af 4. september 2020, sagsnr. 20-700-02718 og i over
ensstemmelse med indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse.
Indsamlingen er gennemført ved arrangementer og indsamlingsbøsse på museet, samt via hjemmeside og
opfordringer via Facebook.
Vi anser det opstillede regnskab for indsamlingen for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbe
stemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven.

Gammel Estrup den 20. oktober 2021

��

Britta Andersen
Museumsdirektør
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