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Regnskab over indsamlingen St.o\.,, ? p, \ d l^.rkr; lI ( ;gbs)
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplvsninger om indsamlingen

lndsamlingsnævnets rar*.'.g21-"Dlr - OL- fi[
lndsamlers navn(e):':-'f;-' -l t, \l' L,-'\o'. i-l "'"' r'it; lii1 r''1i

lndsamlingsperiode: ' l, - i,'; t - bt lø ?'-'i t

lndsamlingskontoens registrerings- ogkontonummer: L ltir:. - He 
^-5('ti''J

Ll_Oplvsninger om indtægter og udgifter

Felt

nr.
lndsamlingsregnskab Beløb

001 lndkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter )5 ut b3rtan'

002 Administrationsudgift er )-L b L')-,ctk'

003 lndsamlingens overskud krL [, H l,r,n

Felt

nr.
Ad m inistrationsudgift er Beløb

204J. -I}rcor"ristrf,
240.2

Tra Ltr t-+5 ,e6 kr

200.3
D tVf fnrc 5 bLl ,co kr

24O.4
kr

200.5
kr

200.6
kr

204.7
kr

200.8
kr

200.9
kr

200 I alt LL&Ll,$ x,.



Side 2 af 3

3l Anvendelse af indsamlingens overskud

N lndsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnævnet,

jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsenl.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget

i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven ' og indsamlingsbekendtgørelsen, jf.

bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

OB5: Ved indsamlinger ofholdt of fysiske personer; komiteer, skal blanketten underskrives af olle tre komitemed-

lemmer. Ved indsamlinger ofholdt af juridiske personer skal regnskobet underskrives of de tegningsberettigede

samt den medansvorlige for indsamlingen.

or,o, Åt 'ole L+
*"r",slr+uc hcrrl5czl

{ ,th-ch"d*
o^*,Æ/, - 2022
Navn: Wø Augfe K etsTrQo 3E,()

6
,'i .^ Underskrift

d2<
dN S&''1'/

Underskrift

,"ro, !.3/6; ^A
Navn: §'Le- D

Felt

nr.
Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

300.1 Er b\r.,rl e,r r , hrl +;t LaLL ),(rLll,oc r,
300.3

kr

300.3
kr

300.4
kr

300.5
kr

300.6
kr

300.7
kr

300.8
kr

300"9
kr

300 Anvendt i ah )Lt 22,oo t 
'.

301 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt Lb r-tl ,EC) 
kr

Underskrift
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