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Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar31. december 2019 for Radikale Venstres Landsforbund.
Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2019.
Årsregnskabet indstilles til Landsmødets godkendelse.
I henhold til § 4, stk. 2, i Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 139 af 7. februar 2019, erklæres det hermed af ledelsen af
Radikale Venstre, at partiet ikke har haft andre indtægter end de i årsregnskabet for 2019 anførte.

Svend Thorhauge
landsformand

Bitten Schjødt Kjær
næstformand

Morten Østergaard

Sofie Carsten Nielsen

Anders Thomsen

Gitte Madsen

Søs Haugaard

Rune Christiansen

Charlotte Burgess

Jacob Netteberg

Johan Brødsgaard

Morten Munch Jespersen

Jens-Christian N. Poulsen

Frederik Aagaard Sørensen

Penneo dokumentnøgle: WO0LQ-5Q8P6-CAHTP-P2I3E-7DFC1-7E2B1

København, den 18. maj 2020

2

Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til landsmødet i Radikale Venstres Landsforbund
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Radikale Venstres Landsforbunds
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Radikale Venstres
Landsforbunds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven og partiregnskabsloven, som offentliggjort i LBK nr. 139 af 7. februar 2019 samt
bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i EuropaParlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni 2017).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af Radikale Venstres Landsforbund i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og partiregnskabsloven som offentliggjort i LBK nr. 139 af 7. februar 2019 samt bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2.
juni 2017). Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Radikale Venstres Landsforbunds evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant;
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Radikale Venstres Landsforbunds, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Vi har revideret årsregnskabet for Radikale Venstres Landsforbund for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og partiregnskabsloven, som offentliggjort
i LBK nr. 139 af 7. februar 2019 samt bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa
(BEK nr. 631 af 2. juni 2017).

Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

►

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Radikale Venstres Landsforbund evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

►

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark herunder partiregnskabsloven som offentliggjort i LBK nr. 139 af 7. februar
2019 samt bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i
Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni
2017), altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at
de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer
på grundlag af årsregnskabet.

Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Penneo dokumentnøgle: WO0LQ-5Q8P6-CAHTP-P2I3E-7DFC1-7E2B1
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Beretning
Landsforbundets væsentligste aktiviteter
Radikale Venstres Landsforbund har til formål:
►

at samle radikale vælgere i en landsdækkende organisation og sikre dem deltagelse og indflydelse

►

at fremme, udvikle og forny de radikale værdier og ideer gennem debat, politikformulering og formidling

►

at arbejde for radikal repræsentation og indflydelse, lokalt, nationalt og Internationalt

Formålet gennemføres:
►

ved størst mulig inddragelse af medlemmerne i udformningen af partiets politik såvel lokalt og på
landsplan som i EU og internationale sammenhænge

►

ved at styrke kendskabet til og dialogen om de radikale værdier

Landsforbundet har i 2019 modtaget bidrag og naturalieydelser fra enkeltdonorer på mere end 20 t.kr.
fra private, virksomheder, fonde og organisationer på sammenlagt 7.996 t.kr., jf. årsregnskabets note
2.
Derudover har lokale foreningsled og kandidater i 2019 modtaget følgende donationer fra samme donor
på mere end 20.900 kr.:
Giver: Samuelsen, Sjæleboderne 2, 2. th., 1122 København K
Beløb: 25.000,00
Modtager: Foreningen Grøn Omstilling ved Ida Auken
Giver: Midt- og Vestjyllands Erhvervspolitiske Selskab, Præstegårdsmarken 1, Lem, 7860 Spøttrup
Beløb: 333.887 kr.
Modtager: Radikale Venstre i Herning
Giver: De Lolland Falsterske Venstreblade af 1914’s Fond, Skolegade 24, 4800 Nykøbing Falster
Beløb: 25.000 kr.
Modtager: Lolland-Falster Radikale Venstre
Giver: Fyns Socialliberale Erhvervsklub, Hvidtjørnvej 10, Ejlstrup, 5200 Odense V
Beløb: 190.299 kr.
Modtager: Rasmus Helveg Petersen
Giver: Samuelsen, Sjæleboderne 2, 2. th., 1122 København K
Beløb: 47.000 kr.
Modtager: Den Socialliberale Støtteforening v/Sofie Carsten Nielsen
Oplysning om donationer til lokale foreningsled og kandidater er baseret på indrapporterede oplysninger
fra lokalforeninger og kandidater.
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Det regnskabsmæssige resultat, -46 t.kr., overføres til næste år.

Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

2019

2018

5.313.297
1.499.050
675.518
2.271.541
7.855.994
-355.421
0
171.415
1.002.513
0

5.192.540
1.481.582
686.877
3.267.072
1.442.132
-242.132
0
114.049
792.031
0

18.433.907

12.734.151

-15.020
0
-2.038.813
355.421
-1.002.513
-9.840.733

-16.535
0
-1.629.690
242.132
-792.031
-3.490.900

-12.541.658

-5.687.024

5.892.249

7.047.127

-4.371.941
-1.554.880

-3.599.540
-1.588.538

-5.926.821

-5.188.078

Resultat før finansiering

-34.572

1.859.049

Finansielle poster
6 Finansielle indtægter
7 Finansielle omkostninger

3.384
-14.348

3.503
-27.803

-10.964-

-24.300

Årets resultat

-45.536

1.834.749

Forslag til resultatdisponering
Årets resultat
Overført overskud fra tidligere år

-45.536
79.374

1.834.749
79.374

Til disposition

33.838

1.914.123

Som foreslås anvendt således:
Henlæggelse til valgfond
Overføres til næste år

0
33.838

1.834.749
79.374

33.838

1.914.123

kr.

Indtægter
Offentlig partistøtte
Kontingentindtægter fra medlemmer
Private bidrag
8 Overført fra valgfond
2 Eksterne bidrag fra virksomheder, fonde og organisationer
Heraf anvendt til møder
Heraf anvendt til Radikal politik
Kampagneartikler
3+9 Oplysningsmidler
Andre indtægter
Aktivitets- og projektomkostninger
4 Informationsvirksomhed
Heraf anvendte eksterne bidrag
Rejse- og mødeaktivitet
Heraf anvendte eksterne bidrag
3+9 Oplysningsmidler
Valg og kampagner

Bruttoresultat
Kapacitetsomkostninger
5 Lønomkostninger
Øvrige administrative omkostninger
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Resultatopgørelse

Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

kr.

2019

2018

AKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer – aktier i diverse aviser

27.900

27.900

Anlægsaktiver i alt

27.900

27.900

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende medlemsindtægter
Mellemregning med Folketingsgruppen
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

4.050
0
43.000
79.499

37.336
96.733
22.060
119.673

126.549

275.802

Likvide beholdninger

1.700.379

3.752.661

Omsætningsaktiver i alt

1.826.928

4.028.463

AKTIVER I ALT

1.854.828

4.056.363

PASSIVER
Egenkapital
Overført overskud

33.838

79.374

Egenkapital i alt

33.838

79.374

0
0

2.271.541
0

0

2.271.541

33.838

2.350.915

Langfristede gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtelse

175.643

0

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer og skyldige omkostninger
Feriepengeforpligtelse
Mellemregning med Folketingsgruppen
Modtagne forudbetalinger
Anden gæld

193.287
549.087
35.513
601.912
265.548

479.415
489.956
0
511.802
224.275

1.645.347

1.705.448

Gældsforpligtelser i alt

1.820.990

1.705.448

PASSIVER I ALT

1.854.828

4.056.363

Henlæggelser
8 Valgfond
Hensat bevilling analyser
Hensatte forpligtelser i alt
Egenkapital og henlæggelser i alt

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Bidrag fra erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger
10 Eventualposter m.v.
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Balance

Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Radikale Venstres Landsforbund for 2019 er aflagt i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter, Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers
regnskaber (partiregnskabsloven) som offentliggjort i LBK nr. 139 af 7. februar 2019 og Bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet
til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (BEK nr. 631 af 2. juni 2017) samt årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger, der følger af foreningens særlige
forhold.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Penneo dokumentnøgle: WO0LQ-5Q8P6-CAHTP-P2I3E-7DFC1-7E2B1
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Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter indregnes på tidspunktet for indbetaling. Indtægter i form af offentlig partistøtte, kontingentindtægter fra medlemmer, samt bidrag modtaget fra private og virksomheder, fonde og organisationer, føres
som indtægt i resultatopgørelsen. Under indtægter vises endvidere, hvorledes de modtagne bidrag er anvendt.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til aktiviteter, projekter, løn, administration, lokaler m.v. Hvor omkostninger er finansieret ved bidrag, fremgår dette under aktivitets- og projektomkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter m.v.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Edb-software

3 år

Driftsmidler og inventar udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes efter en individuel vurdering. Der nedskrives til imødegåelse af forventede
tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

9

Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Egenkapital og gældsforpligtelser
Ikke anvendte, formålsbestemte tilskud, er opført som gæld.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Eksterne bidrag fra private, virksomheder, fonde og organisationer
Landsforbundet har modtaget beløb på over 20.900 kr. fra følgende:
Bidrag til andre formål:
►

Hermod Lannungs Fond
v/Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.
Bidrag: 200.000 kr. (Indregnes i note 3)

►

Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113, 1790 København V.
Bidrag: 700.236 kr. inklusive værdi af benyttelse af mødefaciliteter.

►

Industriens Arbejdsgivere i København
H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København K.
Bidrag: 2.000.000 kr.

►

Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København K.
Bidrag: 2.087.325 kr. inklusive værdi af benyttelse af mødefaciliteter.

►

Fremstillingsindustrien (FFI)
H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København K.
Bidrag: 2.000.000 kr.

►

A.P. Møller – Mærsk A/S
Esplanaden 50, 1098 København K.
Bidrag: 600.000 kr.

►

Dansk Erhverv
Slotsholmsgade 1, 1216 København K.
Bidrag: 250.000 kr.

►

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106, 1358 København K.
Bidrag: 50.000 kr.

►

Jecowa ApS
Vedbynørrevej 6, 4200 Slagelse.
Bidrag: 40.100 kr.

►

Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S.
Bidrag: 67.860 kr. inklusive værdi af benyttelse af mødefaciliteter.

Penneo dokumentnøgle: WO0LQ-5Q8P6-CAHTP-P2I3E-7DFC1-7E2B1
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Radikale Venstres Landsforbund
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
2

Eksterne bidrag fra private, virksomheder, fonde og organisationer, fortsat
Bidragene er anvendt til finansiering af omkostninger i forbindelse med valg og kampagner, internationale aktiviteter, informationsvirksomhed samt rejse- og mødeaktivitet.
Indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for Radikale Venstres Landsforbund til folketingsvalg og regionsrådsvalg, indberettes til regionsrådet af partiets lokale organisationsled og vil blive
offentliggjort på regionens hjemmeside.

kr.

3

Oplysningsmidler
Overført fra tidligere år
Tilskud vedrørende oplysning om den Europæiske Union
Heraf overført uforbrugte midler
Øvrige bidrag og tilskud anvendt til internationale aktiviteter
Heraf overført ubrugte midler

Internationale aktiviteter og projekter
Udgifter vedrørende oplysning om den Europæiske Union

4

5

Informationsvirksomhed
Nyhedsbrevet ”Radikalt.dk”

Lønomkostninger
Vederlag til Landsformand

2019

2018

385.432
859.571
-249.333
200.000
-193.158

166.151
811.312
-211.658
200.000
-173.774

1.002.512

792.031

180.616
821.896

192.377
599.654

1.002.512

792.031

15.020

16.535

140.000

140.000

1.632
1.752

0
3.503

3.384

3.503

Landsformanden aflønnes desuden for opgaver, der ligger ud over
det ordinære hverv som landsformand.
6

Finansielle indtægter
Renter af bankindestående
Aktieudbytte og tilbagebetalt udbytteskat

11

Penneo dokumentnøgle: WO0LQ-5Q8P6-CAHTP-P2I3E-7DFC1-7E2B1

Indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for Radikale Venstres Landsforbund til kommunalbestyrelsesvalg, indberettes til kommunalbestyrelsen af partiets lokale organisationsled og vil
blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. For god ordens skyld bemærkes, at Radikale Venstres
Landsforbund ikke ved disse oplysninger indestår for, at oplysninger om private tilskud til partiets kandidater bliver indberettet som oplyst.

Radikale Venstres Landsforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

kr.

7

8

2019

2018

14.348
0

27.543
260

14.348

27.803

2.271.541
-2.271.541
0
0

3.660.885
-3.267.072
42.979
1.834.749

0

2.271.541

211.658
859.571

0
846.632

1.071.229
-821.896

846.632
-599.654

Resultat af årets aktiviteter
Radikale Venstres egenfinansiering

249.333
0

246.978
-35.320

Uforbrugte midler 31. december, overføres til næste år

249.333

211.658

Finansielle udgifter
Renter af bankindestående
Andre finansielle udgifter

Henlæggelser
Valgfond
Saldo 1. januar
Årets overførsel til valgrelaterede aktiviteter
Tidligere hensættelse disponeret
Henlagt af årets resultat
Saldo 31. december

9

Oplysning om den Europæiske Union
Ubrugte midler 1. januar
Årets tilskud, bevilget
Til disposition
Anvendt i regnskabsåret

10

Eventualposter m.v.
Der påhviler Landsforbundet en leasingforpligtelse vedrørende kopi- og printerløsning på i alt
333.310 kr., hvoraf 266.648 kr. forfalder inden for 12 måneder. Radikale Venstres folketingsgruppe
afholder en fast andel af leasingydelserne.
Der påhviler Landsforbundet en leasingforpligtelse vedrørende kaffemaskine på i alt 25.000 kr., hvoraf
25.000 kr. forfalder inden for 12 måneder. Radikale Venstres folketingsgruppe afholder en fast andel af
leasingydelserne.
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Noter

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Morten Østergaard Stigel

Bitten Schjødt Kjær

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-850093274809
IP: 188.182.xxx.xxx
2020-05-18 14:07:41Z

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-679117675849
IP: 77.68.xxx.xxx
2020-05-18 14:15:32Z

Svend Roald Thorhauge

Anders Thomsen

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-413574360306
IP: 194.255.xxx.xxx
2020-05-18 14:36:16Z

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-007033174927
IP: 212.237.xxx.xxx
2020-05-18 14:44:22Z

Johan Brødsgaard

Gitte Tinning Madsen

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-890258823943
IP: 87.48.xxx.xxx
2020-05-18 14:55:13Z

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-649526556248
IP: 85.27.xxx.xxx
2020-05-18 15:21:08Z

Rune Christiansen

Jens-Christian Navarro Poulsen

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-903539946309
IP: 90.184.xxx.xxx
2020-05-18 19:35:00Z

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-205028552607
IP: 128.76.xxx.xxx
2020-05-19 07:22:12Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
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det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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Jacob Netteberg

Charlotte Jennifer Amdi Burgess

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-018086943733
IP: 83.151.xxx.xxx
2020-05-19 08:17:42Z

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-278757095935
IP: 62.44.xxx.xxx
2020-05-19 12:05:52Z

Sofie Carsten Nielsen

Frederik Aagaard Sørensen

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-171636550719
IP: 194.255.xxx.xxx
2020-05-20 13:41:06Z

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-338752264687
IP: 62.107.xxx.xxx
2020-05-20 21:08:44Z

Morten Munch Jespersen

Ulla Birgit Søs Haugaard

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-843316454809
IP: 188.179.xxx.xxx
2020-05-21 10:47:19Z

Forretningsudvalg
På vegne af: Radikale Venstres Landsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-286153742667
IP: 62.199.xxx.xxx
2020-05-25 10:26:28Z

Jesper Jørn Pedersen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ernst & Young P/S
Serienummer: CVR:30700228-RID:89023474
IP: 145.62.xxx.xxx
2020-05-25 10:34:37Z
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