
Vedtægter for Institut for Muskelsvind (navnet ændret januar 
2006 til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind) 

1 Navn. 

1.01 Den selvejende institutions navn er INSTITUT FOR MUSKELSVIND (fond) 

1.02 Fondens hjemsted er Århus Kommune. 

2 Formål. 

2.01 Fondens formål er at udvikle, forbedre og tilbyde vejledning og behandling af 
mennesker med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme. 

2.02 Fondens formål søges fremmet ved

  drift af et eller flere vejlednings- og behandlingscentre i nært samarbejde med 
hospitaler samt social- og sundhedsmyndigheder.
  informationsvirksomhed om muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme, 
samt
  enhver anden hensigtsmæssig funktion efter bestyrelsens beslutning. 

3 Kapitalforhold. 

3.01 Fondens grundkapital udgør kr. 50.001, som er indbetalt kontant. 

3.02 Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med formålet, jfr. par. 2, 
herunder til støtte for aktiviteter med henblik på forskning, behandling og oplysning 
vedr. muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme. 

3.03 For fondens forpligtelser hæfter kun fondens formue. 

4 Anvendelse af midler. 

4.01 Fondens midler kan anbringes i fast ejendom, i materiel og udstyr til udførelse 
af fondens opgaver. 

4.02 Fondens midler kan herudover anbringes i værdipapirer i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende regler i lovgivningen. Endvidere kan fondens midler 
anbringes i bank eller sparekasse. 

4.03 Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som 
tilhørende denne. 

4.04 Overskud kan af bestyrelsen anvendes i overensstemmelse med fondens 
formål, herunder til rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden, således at der 
tilvejebringes kapitalreserver til imødegåelse af fremtidige års underskud, eller 
således at der oprettes særlige reservefonds med henblik på senere 
bygningsforanstaltninger, udvidelser m.v. 



5 Bestyrelse. 

5.01 Fonden ledes af en bestyrelse, bestående af 3-10 medlemmer. Bestyrelsen 
udpeges af Muskelsvindfondens repræsentantskab for et år ad gangen. 
Genudpegning kan finde sted. 

5.02 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i 
formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted. 

5.03 Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt samt når mindst 
tre medlemmer af bestyrelsen kræver det. 

5.04 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

5.05 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, 
herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen træffer 
beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 

5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af 
samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

5.07 Bestyrelsen kan beslutte, at der ansættes en direktion i fonden, og der kan 
meddeles prokura enkelt eller kollektivt. 

6 Tegningsregler. 

6.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 
direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i 
fællesskab. 

7 Revision. 

7.01 Revision foretages af en statsautoriseret revisor. 

7.02 Revisionen udpeges af bestyrelsen. 

8 Regnskabet. 

8.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

8.02 Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med 
lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den 
økonomiske stilling samt resultatet. 

8.03 Årsregnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer. 

9 Vedtægtsændringer. 

9.01 Vedtægterne kan ændres af bestyrelsen med fondsmyndighedens 



godkendelse. 

9.02 Ændring af vedtægterne kræver, at punktet forud har været opført på 
dagsordenen for et bestyrelsesmøde, samt at ændringsforslaget på et møde opnår 
tilslutning fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 

10 Opløsning. 

10.01 Opløsning af fonden sker efter reglerne om vedtægtsændringer. 

10.02 Efter beslutning om opløsning af fonden skal bestyrelsen - uanset den i 5.01 
angivne udpegningsperiode - blive siddende, til endelig afvikling har fundet sted. 

10.03 Fondens formue skal ved opløsning anvendes i overensstemmelse med 
formålet, jfr. par. 2. 

11 Ikrafttræden. 

11.01 Nærværende vedtægter træder i kraft med fondsmyndighedens godkendelse. 

Således ændret, for så vidt angår navnet, på bestyrelsesmødet den 25. januar 
1996. 
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