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Vedt�gt for Grenaa Gymnasium

Kapitel 1: Navn, hjemsted og form�l

� 1. Grenaa Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Norddjurs
Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29 54 24 81.

� 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Grenaa Gymnasiums & HF�s overgang fra at v�re en
amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. � 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som �ndret ved
� 64, nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.

� 3. Institutionens form�l er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde
gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremg�r af det til vedt�gten vedh�ftede bilag
med bestyrelsens underskrifter.
Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemf�re indt�gtsd�kket virksomhed i
overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.
Stk. 3. Institutionens form�l er endvidere efter undervisningsministerens godkendelse drift af en kostafdeling i
tilknytning til institutionens uddannelser, jf. � 4 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammens�tning

� 4. Institutionen ledes af en bestyrelse p� 9 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer
uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal v�re myndige.
Stk. 2. Bestyrelsen sammens�ttes s�ledes:
1) 7 udefrakommende medlemmer:
Region Midtjylland: 1 medlem (Regionen)
Skolelederkredsen p� Djursland (�stkredsen): 1 medlem (Grundskolen)
�rhus Universitet: 1 medlem (Videreg�ende Uddannelser)
Djurslands Erhvervsr�d: 1 medlem (Erhvervslivet)
Selvsupplering:
2 medlemmer udpeget ved selvsupplering.
1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevr�det blandt deltagere i uddannelse
ved institutionen. Elevr�det tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 �r, der har
stemmeret.
3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.
Stk. 3. Bestyrelsen b�r have en ligelig sammens�tning af kvinder og m�nd.
Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som
udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 5. Institutionens leder, jf. � 15, der er bestyrelsens sekret�r, deltager i bestyrelsesm�derne uden stemmeret.

� 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. � 4, stk. 2, nr. 1, skal der v�re medlemmer, der har erfaring fra
erhvervsliv, grundskolesektor og den videreg�ende uddannelsessektor.
Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med
uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og �konomi, herunder vurdering af budgetter og
regnskaber samt uddannelseskvalitet.
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� 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 �r l�bende fra f�rstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser
har v�ret afholdt.
Stk. 2. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. �r.
Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog
kun finde sted �n gang.
Stk. 4. Hvis et medlem ikke l�ngere opfylder betingelserne for at v�re medlem, jf. � 17 i lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtr�de af bestyrelsen
�jeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af
funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

� 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.
Stk. 2. Bestyrelsen fastl�gger institutionens m�ls�tning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter p�
kort og p� langt sigt samt godkender budget og regnskab.

� 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af
de statslige tilskud.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne h�fter ikke personligt for institutionens �konomiske forpligtelser. For
bestyrelsens medlemmer g�lder dansk rets almindelige erstatningsregler.

� 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, s� de blive til st�rst mulig gavn for institutionens form�l. Inden
for dette form�l og under de vilk�r, der er fastlagt i lovgivningen eller i medf�r af denne, disponerer bestyrelsen frit
ved anvendelse af de statslige tilskud og �vrige indt�gter under �t.
Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af n�dvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i � 21,
stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 3. Alle v�rdipapirer tilh�rende institutionen skal v�re noteret i institutionens navn.

� 10. Bestyrelsen ans�tter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ans�ttelse og
afskedigelse af institutionens �vrige personale.
Stk. 2. Bestyrelsen skal f�lge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om l�n- og
ans�ttelsesvilk�r, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

� 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af � 42, stk. 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 om
skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

� 12. Bestyrelsen v�lger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. � 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og n�stformand.
Stk. 2. Formanden - og i dennes frav�r n�stformanden - indkalder til og leder bestyrelsens m�der. Der afholdes
mindst 4 m�der �rligt. M�de skal endvidere afholdes, n�r mindst 2 bestyrelsesmedlemmer frems�tter krav herom.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n�r mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Afg�relser tr�ffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilf�lde af stemmelighed er formandens - og i dennes
frav�r n�stformandens - stemme afg�rende.
Stk. 4. Til beslutning om �ndring af vedt�gten, om k�b, salg eller pants�tning af fast ejendom og om
sammenl�gning eller spaltning kr�ves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer
stemmer herfor.
Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et
bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at f� sin mening f�rt til referat.
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Stk. 6. Bestyrelsens m�demateriale, herunder dagsordener og referater, skal g�res offentligt tilg�ngelige. Sager,
dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, m� dog ikke
offentligg�res. Alle personsager og sager, hvori indg�r oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller
tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentligg�relsen, hvis det p� grund
af sagens beskaffenhed eller omst�ndighederne i �vrigt findes n�dvendigt.

� 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et s�rskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte
regler herom.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og �vrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af
institutionen efter reglerne om godtg�relse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

� 14. Bestyrelsen fasts�tter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastl�gge:
1) Retningslinjer for formandens og n�stformandens rolle.
2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.
3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder.
4) Retningslinjer for bestyrelsens opf�lgning p� afrapporteringer om institutionens m�ls�tnings og strategi for
uddannelserne og tilknyttede aktiviteter p� kort og p� langt sigt.
5) Retningslinjer for bestyrelsens dr�ftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
6) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation, s�som kvalitetssikring, regnskabsfunktion,
intern kontrol, it-organisation og budgettering.
7) Bestyrelsens pligt til at fastl�gge institutionens l�n- og personalepolitik.
8) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er n�dvendige til opfyldelse af dens opgaver.
9) Bestyrelsens pligt til at f�lge op p� planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage
stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold,
pengestr�mme m.v.
10) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.
11) Bestyrelsens pligt til at gennemg� institutionens perioderegnskaber og lignende i l�bet af hvert regnskabs�r og
herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
12) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedev�relsen af det n�dvendige grundlag for revision.
13) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet f�r den information, der er
fastsat i g�ldende lovgivning, for at f�re tilsyn med og f�lge op p� institutionens udvikling.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

� 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for
bestyrelsen.
Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen �rligt til bestyrelsens afgive forslag om det �rlige
budget og planl�gningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

� 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening
med bestyrelsens n�stformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

� 17. Institutionens regnskabs�r er finans�ret.
Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til � 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens
regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til � 9 i lov om revisionen af statens
regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et n�rmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og
den i � 11 n�vnte interne revisor.
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Stk. 3. Ved regnskabs�rets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af
undervisningsministeren en �rsrapport. Institutionens regnskabsf�ring skal f�lge de regler, der er fastsat af
undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.
Stk. 4. �rsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med
indsendelse af �rsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erkl�ring p� tro og love om, at de opfylder
betingelserne for at v�re medlem af bestyrelsen, jf. � 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Nedl�ggelse

� 18. Beslutning om nedl�ggelse af institutionen tr�ffes af undervisningsministeren, jf. � 5, stk. 1, i lov om
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 2. Ved institutionens nedl�ggelse forest�s likvidationen af et likvidationsudvalg p� 3 medlemmer, der udpeges
af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.
� 19. Nettoformuen, opgjort p� likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. � 5, stk. 3, i lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 9: Ikrafttr�delse mv.

� 20. Denne vedt�gt tr�der i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar
2007. Den midlertidige bestyrelse forts�tter indtil en bestyrelse er udpeget i henhold til � 4, stk. 2, for perioden
indtil den f�rste ordin�re funktionsperiode begynder, jf. � 6, stk. 1.
Stk. 2. Vedt�gten kan ikke �ndres uden undervisningsministerens godkendelse. Det p�hviler bestyrelsen til enhver
tid at ajourf�re det i � 3, stk. 1, 2. pkt., n�vnte bilag.

S�ledes vedtaget p� bestyrelsesm�det den 14. november 2006

Finn Pedersen ____________________________________

Kirstine Bille ____________________________________

Jonas Dahl ____________________________________

J�rgen Lolle ____________________________________

Astrid Strunk ____________________________________

Ole Fjord ____________________________________


