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Den selvejende institution Pulsen, CVR-nr. 32 59 34 10 

 

Erhvervsstyrelsen har den 6. juli 2017 modtaget anmodning om styrelsens 

afgørelse i relation til erhvervsfondslovens1 § 4 vedrørende Den selv-

ejende institution Pulsen (i det følgende kaldet fonden), hvor styrelsen i 

tvivlstilfælde skal afgøre, om fonden er en erhvervsdrivende fond. 

 

Til brug for styrelsens afgørelse har fondens revisor indsendt følgende op-

lysninger: 

 Registreringsbevis fra SKAT vedr. registrering efter selskabsskat-

telovens § 1, stk. 1, nr. 6 

 Gældende vedtægter af 29. marts 2014 

 Vedtægter af 5. oktober 2009 

 Brev fra SKAT vedr. godkendelse efter ligningslovens § 8 A 

 Årsrapport for 2016 

 Rammeaftale med Skive Kommune 

 

Erhvervsstyrelsens afgørelse i relation til erhvervsfondslovens § 4 træffes 

ud fra en konkret vurdering af fondens faktiske forhold, jf. lovbemærk-

ningerne til § 4. 

 

Afgørelse 

Erhvervsstyrelsen finder, at Den selvejende institution Pulsen er en er-

hvervsdrivende fond i medfør af erhvervsfondslovens § 2, stk. 1, nr. 1,  

jf. lovens § 4. 

 

Som konsekvens af Erhvervsstyrelsens afgørelse skal fonden registreres i 

styrelsens register for erhvervsdrivende fonde, jf. erhvervsfondslovens  

§ 124, stk. 1. Fondens vedtægter skal ligeledes bringes i overensstem-

melse med erhvervsfondsloven. 

 

Erhvervsstyrelsen bemærker imidlertid, at fonden har mulighed for at 

blive undtaget fra erhvervsfondsloven, såfremt en anden offentlig myn-

dighed som f.eks. Skive Kommune fører fondsretligt tilsyn og økonomisk 

kontrol med fonden, jf. erhvervsfondslovens § 3, stk. 2. Det bemærkes 

dog, at den alternative tilsynsmyndighed ikke samtidigt må være væsent-

lig gavegiver m.v. i forhold til fonden, uanset at myndigheden således ikke 

er stifter. 

                                                      
1 Lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde 
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Erhvervsstyrelsen vil i forlængelse af nærværende afgørelse indlede en 

dialog med fondens ledelse vedrørende konsekvenserne af afgørelsen. 

 

Begrundelse 

I henhold til erhvervsfondslovens § 1, stk. 2 er fonde, legater, stiftelser og 

andre selvejende institutioner omfattet af erhvervsfondsloven, hvis den 

pågældende institution besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt 

fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte 

formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådigheds-

beføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig le-

delse, hvor der udøves erhvervsaktivitet, og hvor ingen fysisk eller juri-

disk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. 

 

Det fremgår af fondens vedtægter af 5. oktober 2009, at fonden er stiftet 

af en kreds af borgere i Skive Kommune den 11. maj 2009, hvor kredsen 

af borgere har vedtaget fondens vedtægter og indbetalt stiftelseskapitalen 

med en betalingsfrist fastsat til den 1. april 2010. 

 

Det fremgår desuden af § 4 i vedtægterne af 5. oktober 2009, at fondens 

forventede kapital er 25.000.000,00 mio. kr. efter ovennævnte borgeres 

indbetaling samt desuden bidrag fra lokale pengeinstitutioner, almennyt-

tige fonde, virksomheder og Skive Kommune. 

 

I henhold til § 4 i vedtægterne af 5. oktober 2009 såvel som fondens gæl-

dende vedtægter af 29. marts 2014 § 4 er fondens formue øremærket til 

fondens formål, ligesom fondens formue ikke kan føres tilbage til fondens 

stiftere eller bidragsydere. 

 

Erhvervsstyrelsen kan på denne baggrund konstatere, at fonden er stiftet 

med en selvstændig formue, som er uigenkaldeligt udskilt fra stifternes 

øvrige formue. I forlængelse heraf kan styrelsen desuden konstatere, at 

fonden er selvejende. 

 

I henhold til fondens gældende vedtægter § 3 er fondens formål ”at drive 

moderne og fleksible faciliteter, der skaber sundhed, aktivitet, kulturelle 

og idrætslige oplevelser, udvikling og glæde for virksomheder og bor-

gerne i Skive Kommune. Pulsen skal således opføre og udvikle centerfa-

ciliteter og forestå drift og administration af disse faciliteter, som en non 

profit virksomhed.” 

 

Erhvervsstyrelsen kan herved konstatere, at fonden har et nærmere be-

stemt formål, og at fondens formål er øremærket til dette formål, hvormed 

fondens formue anvendes i fondens interesse. Erhvervsstyrelsen kan des-

uden udlede af fondens årsrapport for 2016, at fonden har erhvervsmæs-

sige aktiviteter, som ikke er af begrænset omfang i medfør af bekendtgø-

relsen om begrænset erhvervsdrift. 

 

Det fremgår imidlertid af fondens gældende vedtægter § 5, at fondens 

øverste myndighed er et repræsentantskab. I henhold til vedtægternes § 7 
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har repræsentantskabet beslutningskompetence vedrørende fondens anlig-

gender. Repræsentantskabet er sammensat af repræsentanter for opstil-

lingsberettigede og af bestyrelsen godkendte borgerforeninger, lokale 

idrætsforeninger, tilknyttede borgergrupper, handelsstandsforeninger og 

ejerlejlighedslejere i fondens ejendom, jf. vedtægternes § 5, stk. 1. 

 

Fondens bestyrelse varetager den overordnede ledelse i fonden og udpe-

ges af repræsentantskabet. Tegningsretten tilkommer bestyrelsen, jf. ved-

tægternes § 9. 

 

I forlængelse heraf kan Erhvervsstyrelsen konstatere, at fondens ledelse 

er uafhængig af stiftere og bidragsydere, hvormed ledelsen er selvstændig. 

Styrelsen finder det dog problematisk, at repræsentantskabet har beslut-

ningskompetencen i fonden, idet denne tilkommer bestyrelsen i erhvervs-

drivende fonde, jf. erhvervsfondslovens § 37. I henhold til lovbemærknin-

gerne til § 37 kan et repræsentantskab agere som et rådgivende internt 

organ. Et repræsentantskab må hverken have en godkendelsesbeføjelse el-

ler på anden måde forhindre bestyrelsen i at have den endelige beslut-

ningskompetence. Dets eksistens forudsætter desuden, at bestyrelsen altid 

har den endelige beslutningsret for fondens anliggender. Derudover må 

repræsentantskabet heller ikke udpege flertallet af bestyrelsen. 

 

Det er på det foreliggende grundlag Erhvervsstyrelsens opfattelse, at fon-

den faktuelt opfylder erhvervsfondslovens retlige karakteristika i er-

hvervsfondslovens § 1, stk. 2, hvormed fonden er omfattet af erhvervs-

fondsloven og dermed er en erhvervsdrivende fond. Erhvervsstyrelsen har 

ved denne afgørelse lagt vægt på, at fonden er stiftet med en selvstændig 

formue, og at denne er uigenkaldeligt udskilt fra stifternes øvrige formue 

såvel som bidragsydernes øvrige formue, idet midlerne ikke kan tilbage-

føres. Styrelsen har desuden lagt vægt på, at fonden ikke har medlemmer, 

der i kraft af et ejerskab eller lignende har bestemmende indflydelse i fon-

den, idet beslutningskompetencen tilkommer fondens uafhængige og så-

ledes selvstændige ledelse. 

 

Erhvervsstyrelsen bemærker imidlertid, at fonden har indrettet sig ledel-

sesmæssigt på en måde, der strider imod erhvervsfondsloven, herunder 

lovens § 37, og at dette forhold skal bringes i overensstemmelse med lo-

ven, når fonden er omfattet heraf. 

 

Erhvervsstyrelsen bemærker i denne sammenhæng, at fonden kan blive 

undtaget fra erhvervsfondsloven, såfremt en anden offentlig myndighed 

som f.eks. Skive Kommune fører fondsretligt tilsyn og økonomisk kontrol 

med fonden, jf. erhvervsfondslovens § 3, stk. 2. Den alternative tilsyns-

myndighed må dog ikke samtidigt være stifter af fonden, ligesom myn-

digheden ikke må være væsentlig gavegiver m.v. i forhold til fonden, jf. 

lovbemærkningerne til § 3, stk. 2. 
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Klagevejledning 

Erhvervsstyrelsens afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet pr. 

e-mail til adressen ean@erst.dk eller pr. post til Toldboden 2, 8800 Vi-

borg, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. erhvervsfondslovens 

§ 130. 

 

Styrelsen skal til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse 

med en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilba-

gebetales, såfremt der gives medhold i klagen. 

 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte 

mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Sonne Lodsborg 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte: 35 29 15 13 

E-post: camlod@erst.dk 
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