
Regnskab over indsamlingen _____________ _ 
(1(1111 dl bruc for ffll\ibber, hvor dtt lnos,~dt bl!leb tr ~ 50.000 kr. tlltr dtrundtr.J 

Oplysninger om indsamlingen 

Indsamlingsnævnets j.nr.: \'t - l 00 --00 '-H-q 

lndsamlersnavn(e): S n e.r ,f\ \:_hW\.V.().f\ I Svz, ~ O~\t(N.S'((L C:>C>b\ei~ 

Indsamlingsperiode: 9 ~~trrt'æv 1D, 1 - 3 0. u.v(,, 1 ()\ t 
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: \ ~ ":-, \ - '-j O ?.o l, 1 1 ~ l ":i 

Oplysninger om indtægter og udgifter 

Indkomne bidrag '--H) • o '-\ i kr. 

- Administrationsudgifter i alt '\100 kr. 

lndsamlln1ens overskud 

Ji .9½ 5 (indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter) kr. 

Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet): 

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgø

relse om indsamling m.v. af 27. juni 2014. 

Administrationsudgifter hi.li 
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Anvendelse 1f indslmUnpns owrskud 

Anwndelstn if lndsamlincens overskud skal være specificeret, jf. indsamlin,sbekendtgtrelsens § s, stk. 1 . 

Indsamlingens Ovt!rskud er indkomne bidnig fratrukket eventuelle 1dmlnistratlonsomkostnlnger. 

Hvad er lndsamlnpns overskud anvendt tll? 

ler. 

ler. 

~o. kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr . 

••• kr. 

□ Indsamlingens overskud er endnu ikke anvendt, oe undertegnede eftersender inden et ir fra i 
dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, 

jf. § 8, stk. 71 lndsamlingsbekendtgtrelsen. 

Underskrifter 
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-
get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgtrelsen, jf. be
kendtgtrelsens § 8, stk. 3. (015: Ved komiteer skal blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer) 
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Sherin Khankan 

Mitjoumalnr. PB0275 

FAKTURA.126 

Kære Sherin Khankan, 

HAUCH FENGER ADVOKATFIRMA 

Den 3. maj 2018 

Hermed fremsendes faktura ifm. juridisk rådgivning vedr. ærekrænkende udtalelser rettet 
imod dig, for arbejde udført i perioden fra 13. november 2017 til den 1. maj 2018. Det 
samlede tidsforbrug er reduceret s!ledes at det ikke overstiger det indsamlede beløb. 

• Møder i perioden, i alt 

• Telefonisk og skriftligt korrespondance i perioden i alt 

• Udfærdigelse af stævning til Khader, Knuth og Henriksen, minimum 

I alt medgået tid minimum(15 timer) å kr. 2.350 kr 

Reduceret ift. indsamling per 1. maj 2018 

Moms heraf (25%) 

Faktura i alt 

kr. 

kr. 

kr. 

2 timer 

2 timer 

11 timer 

35-250,00 

19.537,71 

4.884.42 
24,422 J3 

Beløbet bedes venligst indsat pl nedenstlende konto indenfor 8 dage. Kontooplysninger: reg.nr. 

2124 kontonr.: 8982600368/ Cvr.nr. 36625139. Faktureringsnummer bedes venligst anført ved 

betaling. 

Med venlig hilsen 

·- . ._ ' ' --- -
Poul Hauch Fenger 

Advokat/ Attorncy-at-law 
Master of International Relations (M.I.R.) 

HAUCH FENGER ADVOKATFIRMA Gammel Mnm 14, I 777 Kob.:nlm'n K I SIIWldagavcj 19, ~ lldknip 45 2~ 14 06 l2 
advoka1@hau.:hfcngcr.dk poulhAuch(cngrr.dk CVR 36625131

) BANK Nordca Røg.nr.2102 Koo101111mmcr IW79-177J69 



Sberin Khanbn 

Mitjoumalnr. PBo275 

FAJcrURA ua 

i 
HA UCH FENGER ADVOKATFIRMA 

Den 13. nov., 2017 

Hermed fremsendes faktura ifm. juridisk ddgivning vedr. ærekrænkende udtalelser rettet 
imod dig, for arbejde udført i perioden fra den 1. september 2017 til den 13. november 2017. 

• Møder i perioden, i alt 

• Telefonisk og skriftligt korrespondance i perioden i alt 

• Udherdigelse af brev til Kbader, Knuth og Henriksen 

I alt med.giet tid (10,75 timer) 6 2.350 kr 

Reduceret ift. indumling per 16. november 2017 

Moms heraf (2596) 

Faktura i alt 

kr. 

kr. 

kl:. 

2timer 

3,5timer 

5,25 timer 

25.262,50 

12.500,00 

3-)25.QQ 

JS.625 gg 

Beløbet bedes venligst indsat pl nedenstlende konto indenfor 8 dage. Kontooplysninger: reg.nr. 

2124 kontonr.: 89826<>0368/ Cvr.or. 36625139. Faktureringsnummer bedes venligst anført ved 

betaling. 

Med venlig hilsen 

<..:?:.::i_ l , , -
Poul Hauch Fenger 

Advokat/ Attorney-at-law 
Master oflntemational Relations (M.I.R.) 

HAUCH FENGl':R ADVOM TFIRMA OlllllllCI Moni 14. 1777 Kllb~'nllavn K I Strandago:rvcj 21>, ~900 Hcllcrup--l~ 26 24 06 2l 
ldvokat@bauchfengrr.dk poulhauc.hfenarr.dk CVRJ6625139 BANK Nordea Reø.nr.2102 KontOlllllmlCJ &979477369 
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EXITCIRKLEN 
Forebygger psykisk vold, genopbygger menneske1 

htti,s:J/maU.google.comlrnalUulOl11el)arm0&ogbl#lnbox/FMfcgxwGCQVmGScNrtcQgulKkJlqLKg7proJector-1&messagePartld=O. 1 


