
 

 

 

 

 

Vedtægter 
for 

Den Selvejende Institution Pulsen I Salling 

CVR-nr. 32 59 34 10 

 
 § 1. Navn 

  Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling 

  institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 

 
 § 2. Hjemsted 

  Balling, Sive Kommune. 

 
 § 3. Formål 

   Pulsen har til formål, at drive moderne og fleksible faciliteter, der skaber sundhed,  

   aktivitet, kulturelle og idrætslige oplevelser, udvikling og glæde for virksomheder og  

   borgerne i Skive Kommune. 

    

   Pulsen skal således opføre og udvikle centerfaciliteter og forestå drift og   

   administration af disse faciliteter, som en non profit virksomhed. 

 

 § 4. Kapitalforhold 

   Pulsens kapital tilvejebringes ved indskud fra lokale borgere og virksomheder,  

   pengeinstitutter, almennyttige fonde og Skive Kommune. Pulsens midler kan alene 

   anvendes i overensstemmelse med institutionens formål. 

 

   Overskud ved driften tilhører Pulsen og anvendes overensstemmende med  

   institutionens formål. 

 

   Likvide midler skal indestå i bank/sparekasse eller anbringes i sikre værdipapirer. 

   Maks. 25% af likvide midler kan anbringes i værdipapirer. 

 

   Institutionen er en selvejende institution og ingen indskyder eller andre an være  

   medejere af institutionen eller modtage udbytte af eventuelle indskud. 

 

   Pulsen hæfter alene med sin formue overfor tredjemand. 

 

   Medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskab hæfter ikke personligt for Pulsens 

  

   forpligtelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 § 5. Repræsentantskab 

   Repræsentantskabet er Pulsens højeste myndighed og sammensættes af   

   repræsentanter fra de opstillingsberettigede og af bestyrelsen godkendte 

   borgerforeninger, lokale idrætsforeninger, tilknyttede brugergrupper, handels- 

   standsforeninger og ejerlejlighedslejere i Pulsens ejendom, således: 

   a) 5 repræsentanter fra borgerforeninger 

   b) 5 repræsentanter fra de lokale idrætsforeninger 

   c) 5 repræsentanter fra handelsstandsforeningen 

   d) 5 repræsentanter fra de tilknyttede brugergrupper 

   e) 1 repræsentant fra hver af de tilknyttede ejerlejligheder 

        (Antallet an ændres ved bestyrelsesbeslutning, hvis yderligere ejerlejligheder 

          opstår). 

    

 

   Valgperioderne for grupperne a-d er to år. 

   a)  3 repræsentanter udpeges i lige år og 2 repræsentanter udpeges i ulige år. 

   b)  3 repræsentanter udpeges i lige år og 2 repræsentanter udpeges i ulige år. 

   c)   2  repræsentanter udpeges i lige år og 3 repræsentanter udpeges i ulige år. 

   d)   2  repræsentanter udpeges i lige år og 3 repræsentanter udpeges i ulige år. 

    

   Valgperioden for gruppe e er et år. 

 

  § 6. Opstillingsberettigede er: 

   a)   Borgerforeninger ( Balling – Volling Borgerforening). 

   b)   Lokale Idrætsforeninger ( Balling-Volling Ungdoms og Idrætsforening,  

        Krejbjerg Borger- og Idrætsforening). 

   c)   Handelsstandsforeningen ( Balling-Volling Håndværker og Handelsstands- 

          forening). 

   e)   Tilknyttede borgergrupper ( Vestsalling sole og dagtilbud, Tumlegaarden, 

            Balling). 

    

  § 7. Repræsentantskabsmøde 

   Der afholdes et ordinært repræsentantskabsmøde inden udgangen af marts måned. 

    

   Repræsentantskabet indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, 

   bilagt bestyrelsens skriftlige beretning, regnskab, budgetforslag og eventuelt 

   indkomne forslag til behandling på mødet. 

 

   Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i 

   hænde senest den 15. februar forud for mødet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

   Dagsorden skal indeholde følgende punkter. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af årsrapport til vedtagelse 

4. Fremlæggelse af budget til drøftelse 

5. Indkomne forslag 

6. Valg  

 Formand eller næstformand 

 Medlemmer af bestyrelsen 

 3 suppleanter  

          7.  Valg af revisor 

               8.   Evt.  

 

   På repræsentantskabsmødet afgøres alle anliggender, som ikke vedrører   

   vedtægtsændringer, Pulsens opløsning eller sammenlægning med andre   

   organisationer, ved simpel stemmeflerhed. Enhver tilstedeværende repræsentant 

   har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. 

 

   Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet udarbejdes et referat, der under- 

   skrives af dirigenten, formanden, eller i dennes forfald næstformanden. 

   En udskrift heraf skal til enhver tid være gyldigt bevis for det passerede  overfor 

   offentlige myndigheder. 

 

   Referatet udsendes til repræsentanterne inden 30 dage efter mødets afholdelse. 

 

   Ekstraordinært repræsentantskab indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning, hvis 

   bestyrelsen beslutter det eller hvis 10 medlemmer af repræsentantskabet ønsker 

   det. 

   Der fremsættes skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af motiveret 

   dagsorden fra mødet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages forudgående varsel og 

   afholdes senest 30 dage efter at begæringen er kommet bestyrelsen i hænde. 

 

 

 § 8.  Bestyrelse 

   Pulsen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges således: 

 

   Valg til bestyrelsen foregår efter følgende plan: 

 Formanden vælges blandt repræsentantskabets medlemmer i lige år 

 Næstformanden vælges blandt repræsentantskabets medlemmer i ulige år 

 Tre medlemmer vælges blandt repræsentantskabets medlemmer, med to i 

         lige år og en i ulige år 

 To medlemmer vælges af repræsentantskabet og kan vælges uden at være 

medlem af repræsentantskabet, men med særlig kompetence til gavn for Pulsen 

         med et medlem i lige år og et medlem i ulige år. 

-   Tre suppleanter vælges hvert år. 1 suppleant kan vælges uden at være medlem af  

     repræsentantskabet. De resterende vælges blandt repræsentantskabets 

     medlemmer. 



 

  

 

   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

   Bestyrelsen holder møde, når formanden, eller i hans forfald, næstformanden finder 

   det nødvendigt, eller når tre af dens medlemmer forlanger det. 

   Der optages referat af bestyrelsesmøderne. 

   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

 

 § 9. Bestyrelsens opgaver og kompetence. 

   Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Pulsens anliggender. 

   Til varetagelsen af den løbende drift ansætter bestyrelsen en daglig leder. 

 

   Bestyrelsen kan indhente alle for driften nødvendige bevillinger, herunder  

   spiritusbevillinger, tilladelser etc. Bestyrelsen er bemyndiget tik at indgå lejeaftale  

   om brug af Pulsens faciliteter. 

 

   Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer, herunder formanden eller  

   næstformanden er til stede. 

 

   Den selvejende institution Pulsen tegnes af formanden/næstformanden sammen  

   med den daglige leder eller af formanden sammen med bestyrelsesmedlemmer 

   eller af formanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af et flertal af 

   bestyrelsen. 

 

   Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes Den selvejende  institution 

   Pulsen af den samlede bestyrelse. 

 

 

 § 10. Årsrapport 

   Pulsens regnskabsår er kalenderåret. Ved hvert kalenderårs udløb udarbejdes 

   overensstemmende med de herom til enhver tid gældende regler årsrapport 

   indeholdende driftsregnskab og status. 

 

   En af repræsentantskabet valgt statsautoriseret eller registreret revisor påser, at 

   Pulsens regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryggende måde. 

 

   Årsrapporten skal underskrives af den samlede bestyrelse. 

 

 § 11. Vedtægtsændringer 

   Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af Pulsens vedtægter 

   fordres, at mindst 2/3 af repræsentanterne på det ordinære repræsentantskabsmøde 

   stemmer herfor. 

    

 § 12. Opløsning eller sammenlægning 

   Til vedtagelse af beslutning om Pulsens opløsning eller sammenlægning med  

   tilsvarende institutioner ræves, at ¾ af repræsentantskabets medlemmer stemmer 

   herfor på to på hinanden efterfølgende ordinære/ekstraordinære    

   repræsentantskabsmøder , der skal afholdes med mindst 30 dages mellemrum. 

 

 § 13. Ophør 

   Ophører den selvejende institution Pulsen i Salling uden ved samme lejlighed at 

   indgå i et tilsvarende andet samarbejde, nedsætter det sidste repræsentantskab et 



 

   

   

   likvidationsudvalg, som efter at virksomhedens aktiver og passiver er opgjort og 

   gælden betalt, udlodder eventuel resterende formue til kulturelle- og fritidsformål i  

   Skive Kommune, så vidt muligt til aktiviteter omfattet af Pulsens formålsbestem- 

   melse. 

 

   Således vedtaget på  generalforsamling den  29/3 2014. 


