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Bestyrelsen for 
Maribo Gymnasium 
Refshalevej 2 
4930 Maribo 

Godkendelse afvedtægt 

0 
Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, har 
den 3. juli 2012 modtaget underskrevet vedtægt for Maribo Gymnasium, 
som vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012, til godkendelse i 
styrelsen. 

I den nye vedtægt ændres bl.a. dennes § 4, således at nogle af bestyrel
sens 5 udefrakommende medlemmer skal udpeges af andre udpegnings• 
berettigede end i den nugældende vedtægt fra 2006. 

Bestyrelsens sammensætning kan som hovedregel ikke ændres midt i en 
funktionsperiode, jf. § 6, stk. 1, og § 20, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 
585 af 24. juni 2009 om standardvedtægt for institutioner for almengymna
siale uddannelser og almen voksenuddannelse. Undtagelse kan alene gøres i 
særlige tilfælde, fx hvis en plads i bestyrelsen er blevet ledig, og den udpeg-

0 ningsberettigede organisation i mellemtiden er blevet ned1agt. 

Bestyrelsen oplyser at være bekendt hermed, men at anmodningen om 
godkendelse af en vedtægtsændring på nuværende tidspunkt skal ses på 
baggrund af, at de nye vedtægter var klar til godkendelse allerede i januar 
2010, men at disse ved en fejl på grund af den daværende rektors sygdom 
og fratrædelse aldrig blev indsendt til ministeriet til endelig godkendelse. 

På denne baggrund skal Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen hermed meddele, at 
styrelsen på grund af de særlige omstændigheder i sagen godkender, at ved
tægten for Maribo Gymnasium ændres på nuværende tidspunkt. 

Styrelsen har ved godkendelsen afvedtægten i § 20, stk. 1, tilføjet datoen, 
fra hvilken den nye vedtægt har virkning. 

MINISTERIET FOR 
BØRN OG 
UNDERVISNING 
KVALITETS- OG 
TILSYNSSTYRELSEN 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 Kobenhavn K 
11( 3392 5000 

Fax 3392 5567 

E-mail ktst@ktst.dk 
www.ktst.dk 

CVR nr. 29634750 

3. juli 2012 
Sags nr.: 
047.24L.271 

www.ktst.dk
mailto:ktst@ktst.dk


2 

0 

0 

• Vedtægtens § 20, stk. 1, skal affattes således: 

"Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, 
der gives med virkning fra 1. august 2012." 

Skolens vedtægt fremsendes med styrelsens godkendelsespåtegning af 
dags dato. 

Opmærksomheden henledes på, at det følger af § 9 i bekendtgørelse nr. 
585 af 24. juni 2009 om standardvedtægt for institutioner for almengym
nasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, at vedtægten med ved
hæftede bilag og bestyrelsesmedlemmernes navne på en lettilgængelig 
måde skal være oplyst på institutionens hjemmeside på internettet. 

Med venlig hilsen 

Jens Kroman 
Fuldmægtig 
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Jens.Kroman@ktst.dk 

mailto:Jens.Kroman@ktst.dk

