
 
ANLEDNING 
Pulsen i Salling med undtagelse af sundhedsdelen ønsker at ændre juridisk konstruktion med 
tilbagevirkende kraft. Pulsens advokat spørger om kommunen har indvendinger herimod. 
 
FORVENTET SAGSGANG 
Økonomiudvalget 
Byrådet 
 
INDSTILLING 
 
Det indstilles, at byrådet accepterer, at Pulsen ændres til at være en erhvervsdrivende fond under 
forudsætning af,  
-at der er en adskillelse af den almene og den kommercielle del  
-at de andre bidragsydere i forbindelse med oprettelsen og bygning af Pulsen ikke har indvendinger 
herimod 
-at vedtægterne ændres således, at det fremgår heraf  
--at Skive Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen 
--at det pågældende medlem får ret til at aflevere og drøfte ikke offentliggjorte budgetter og regnskaber 
med Skive Kommune, idet disse oplysninger skal behandles som fortroligt materiale med mindre 
bestyrelsen har givet samtykke til andet. 
 
Såfremt ovennævnte indstilling tiltrædes vil byrådet skulle tage stilling til, hvem der ønskes udpeget til 
bestyrelsen.  
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Byrådet vedtog i mødet den 19.12.2018 at tilbagesende sag vedrørende ændring af den juridiske 
konstruktion for Pulsen til økonomiudvalget. Knud Bjerre deltog ikke i mødet i stedet deltog Lissa 
Højmose. 
 
Sagens omstændigheder er følgende: 
 
Ejendommen Pulsen i Balling består af to ejerlejligheder, sundhedsdelen og den øvrige del. Det følgende 
omhandler ikke sundhedsdelen men den øvrige del, som omfatter idrætsanlæg, fittnes og lokaler, 
som udlejes til andre formål.  
 
Pulsens revisionsfirma PWC har gjort opmærksom på, at der skattemæssigt er problemer ved at Pulsen 
er oprettet som en selvejende institution. PWC mener, at Pulsen retteligt bør være en erhvervsdrivende 
fond og har alle årene haft vanskeligt ved at påtegne regnskabet for Pulsen. Der har været rettet 
henvendelse til Erhvervsstyrelsen, der har givet en forhåndsgodkendelse af, at Pulsen godkendes som en 
erhvervsdrivende fond med tilbagevirkende kraft. Pulsens advokat har opfordret Pulsens bestyrelse til at 
beslutte det og underskrive vedtægter herom. Hensigten er at fortsætte med det samme cvr nr og at 
fortsætte driften som hidtil.  
 
Advokaten har oplyst, at den foreslåede ændring indebærer, at den overordnede ledelse af Pulsen bliver 
en bestyrelse, og at det nedsatte repræsentantskab blot ”bortfalder”. Bestyrelsen er selvsupplerende, 
dog er den efter vedtægterne forpligtet til at indhentet uforbindende forslag til kandidater fra hhv 
borgerforeningen, de lokale idrætsforeninger, handelsstandsforeningen og tilknyttede borgergrupper.   
 
Den væsentligste forskel vil være, at Pulsen fremover ikke vil have et repræsentantskab og at 
bestyrelsen vil være selvsupplerende. 
  
Efter forslag til vedtægter, som vedlægges, skal den selvejende institution omdannes til fond med 
tilbagevirkende kraft til startdato 11.05.2009. Advokaten har oplyst, at han mener, at Erhvervsstyrelsen 
vil godkende det, fordi styrelsen vil betragte forholdet som en berigtigelse af en fejlagtig oprindelig 
registrering.  
 
Pulsens advokat har på forespørgsel oplyst, at der ikke vll være erhvervsmæssig drift, idet der sker en 
opdeling i almen og kommerciel regi. 
 



Pulsens advokat har oplyst, at der er rettet henvendelse til bidragsydere til Pulsen for at få deres accept 
af ændring af Pulsen.        
 
Efter byrådets ovennævnte møde har der været drøftelser med Pulsens advokat. Pulsen forslår herefter, 
at Skive Kommune får ret til at udpege et medlem til fondens bestyrelse. Endvidere at det kommer til at 
stå i vedtægterne, at bestyrelsesmedlemmet har ret til at oplyse og drøfte regnskabstal og budgetter 
oplyst til medlemmet i forbindelse med bestyrelsesmøder, idet det forudsættes, at materialet behandles 
som fortroligt.  
 
Det vedlagte forslag til vedtægter indeholder ikke ovennævnte forslag, hvorfor vedtægterne skal 
tilrettes, såfremt byrådet godkender indstillingen.  
 
Kultur- og familieforvaltningen har oplyst, at omdannelsen ikke medfører ændringer i de fremtidige 
tilskud fra kommunen til fritidsaktiviteter.   
 
JURA (herunder lovgrundlag) 
 
Kommunen kan yde anlægsstøtte til en institution, der alene udfører opgaver, som kommunen lovligt kan 
støtte.  
 
Den øverste myndighed for en fond er dens bestyrelse, hvorfor andre ikke via vedtægter kan sikres 
indflydelse på fondens virke. 
 
Kommunalfuldmagten. 
 
 
ØKONOMI 
 
Byrådssekretariatet bemærker, at Skive Kommune har ydet samlede anlægstilskud på 8,5 mio kr til 
Pulsen. Byrådet besluttede i mødet den 24.04.2012 at give et samlet anlægstilskud på 6,5 mio kr til den 
støtteberettigede del af projektet, bla. ombygning af Balling Hallen og udbygning af hallen med 1084 m2 
multifunktionelle idrætslokaler under den forudsætning, at der etableres en juridisk konstruktion som 
adskiller erhvervsdelen fra den del, som kommunen lovligt kan støtte. Byrådet besluttede den 
26.08.2014 at give en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2 mio kr til Pulsen, som manglede i projektet. 
Byrådet besluttede tillige den 31.05.2016 at give den selvejende institution Pulsen mulighed for at optage 
et 25 årigt fastforrentet lån hos Kommunekredit på 1 mio kr, idet der blev afgivet kommunal 
garantistillelse overfor Kommunekredit. Kommunen har foretager en deponering af 1 mio kr som følge 
heraf.  
 
 
 


