
Vedtægt for Maribo Gymnasium 

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 

§ 1. Maribo Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lollande

Kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene

voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 919716-9522.e

§e2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Maribo Gymnasiums overgang fra at være en amtskom

munal institution til en selvejende institution, jf: § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved§ 64,e

nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.e

§e3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbydee

gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftedee

bilag med bestyrelsens underskrifter.e

Stk 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed ie

overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.e

Stk 3. Institutionens formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemtee

administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 2 i lov om institutioner for almengymnasialee

uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.e

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 

§e4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret Desuden har bestyrelsen to med

lemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.e

Stk 2. Bestyrelsen sammensættes således:e

1)e5 udefrakommende medlemmer:e

1 medlem blandt lederne på folkeskoler med overbygning udpeget af skolesektoren i Lolland Kommune 

1 medlem med erfaring fra områdets erhvervsliv udpeget af Business LF 

1 medlem med særlig kompetence inden for den videregående uddannelsessektor udpeget af University 

College Sjælland. 
- 1 medlem udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering med særlig kompetence inden for nogle af områ

derne erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herundere

vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.e

- 1 medlem, der udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i Lolland kommunee

2)e1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddan

nelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der hare

stemmeret.e

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbej

dere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til. hvilket medlem der har stemmeret.e

Stk 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.e

Stk 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som ude

frakommende medlemmer af bestyrelsen.e

Stk S. Institutionens leder, Jf.§ 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemme

ret.e

§e5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring frae

erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.e



Stk 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring 

med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter 

og regnskaber samt uddannelseskvalitet. 

§e6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbesty

relser har været afholdte

Stk 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning doge

kun finde sted en gang.e

Stk 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf.§ 17 i lov om institutioner fore

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øje

blikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del afe

funktionsperioden.e

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar 

§e7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.e

Stk 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktivitetere

på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.e

§e8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltnin

gen af de statslige tilskud.e

Stk 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For besty

relsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.e

§e9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål.e

Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer be

styrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under et 
Stk 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i§e

21,e

stk 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.e

Stk 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.e

§e10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansæt

telse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.e

Stk 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- oge

ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.e

§e11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af§ 42, stk.e

3, 2. pkt., og§ 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
Stk 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og ome

skift af intern revisor.e

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde 

§e12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstfor

mand.e
Stk 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes 

mindst 4 møder årligt. Møde skai endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav 

herom. 








