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Undervisningsministeriet har den 25. juni 2009 modtaget en ansøgning om godkendelse af sammenlægning af Vejle Handelsskole og
VUC Vejle med virkning fra 1. januar 2009.
Følgende bilag er vedlagt ansøgningen:
• Sarnmenlægningsredegørelse, underskrevet af bestyrelserne
for de deltagende institutioner
• Vedttegtsforslag
• Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar
2009
• Revisorerklæring, hvori revisorerne erklærer, at kreditorerne
må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter sammenlægningen.
Ansøgning om fusionstilskud
Ved brev af 2. september 2009 er fremsendt et tilpasset vedtægtsudkast på baggrund af ministeriets bemærkninger til det tidligere fremsendte vedtægtsforslag.
H baggrund af ovennævnte materiale godkender Undervisningsministeriet sammenlægningen al Vejle I landelsskole og VUC Vejle som
en ny institution for erhvervsrettet uddannelse med virkning fra 1.
januar 2009. Skolen fortsætter under navnet "Vejle I landelsskole og
VUC". Ministeriet indrykker en bekendtgørelse i Statstidende om
sammenlægningen i henhold til bekendtgørelse' nr. 929 af 10. november 2002.
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I forbindelse med godkendelsen har ministeriet følgende bemærkninger:
Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofiler. Det skal dog for en
god ordens skyld bemærkes, at udbudsprofilen vil kunne ændre sig
efter sammenlægningen, fx som følge af nye udbudsrunder.
Det bemærkes særligt, at det forudsættes, at den nye institution sikrer
synligheden af VUC-tilbuddene i Vejle Kommune.
Vedtægter
Undervisningsministeriet godkender vedtægten fremsendt med brev af
2. september 2009, Den originale vedtægt med bestyrelsernes underskrifter og Undervisningsministeriets godkendelsespåtegning tilbagesendes herved. Vedtægten er udarbejdet i overensstemmelse med bilag
1 til bekendtgørelse nr. 379 af 23. maj 2008 om standardvedtægt for
institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Vedtægtens § 4, stk. 1 og 2, indebærer, at bestyrelsen for den nye institution efter, at udpegning er sket efter § 20, stk. 20, stk. 4, består af
13 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.
Dette er en fravigelse af § 5, stk, 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22, september 2008,
hvorefter bestyrelsen for en institution for erhvervsrettet uddannelse
højst kan have 12 medlemmer med stemmeret.
Det fremgår af § 5, stk. 10, i lov om institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, at der i særlige tilfælde, herunder i forbindelse med sammenlægninger af institutioner, kan ske fravigelse af bestemmelserne i
§ 5, stk. 2. Det fremgår af bemærkningerne l til bestemmelsen i § 5,
stk. 10, at "Bestemmelsen kan anvendes i forbindelse med sammenlægninger af institutioner, hvor kravet til størrelsen kan fraviges og
overstige 12 medlemmer i en overgangsperiode på 4-8 år."
På den baggrund kan Undervisningsministeriet godkende en fravigelse
af § 5, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse med
hensyn til bestyrelsesstørrelsen begrundet i sammenlægningen mellem
Vejle Handelsskole og VLIC Vejle for perioden indtil den 30, april
2014. Fra 1. maj 2014 skal bestyrelsesstørrelsen således være i overensstemmelse med § 5, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, medmindre andet godkendes, jf. nedenfor,
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Det er et vilkår, at institutionen inden den 1, oktober 2013 indsender et
vedtægtsudkast, der med virkning fra den 1. maj 2014 bringer vedtægtens bestemmelser om bestyrelsens størrelse i overensstemmelse med
den gældende lovgivning.
Det følger af § 7 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. jf. lovbekendtgørelse nr, 937 af
22, september 2008, at ved sammenlægning af institutioner, i hvilken
et voksenuddarmelseseenter indgår, påses det, at sagkundskaben vedrørende det voksenpædagogiske miljø er repræsenteret i bestyrelsen
for den sammenlagte institution. Det noteres, at dette er sikres via udpegningen af 2 bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, der skal
sikre, at dels det voksenpædagogiske miljø er repræsenteret i bestyrelsen, dels at indsigt i beskæftigelsesindsatsen er repræsenteret, jf. vedtægtens § 4, stk. 2, nr. 1, sidste bullet.
Det bemærkes under henvisning til § 7 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., at
mindst et af de bestyrelsesmedlemmer, der udpeges ved selvsupplering skal have den i loven nævnte sagkundskab.
Der vedlægges Undervisningsministeriets brev af d.d. om det geografiske område, hvor institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter,
Opmærksomheden henledes på, at det følger af § 9 i bekendtgørelse
nr. 379 af 23. maj 2008 om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, at vedtægten og bestyrelsesmedlemmernes
navne på en lettilgængelig måde skal være oplyst på institutionens
hjemmeside på internettet,
økonomi og fusionstilskud
Det fremgår af institutioners årsrapporter og regnskaberne for perioden 2007-2008, den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr,
1. januar 2009 samt sammenlægningsredegørelsens afsnit om økonomi, at:
VUC Vejle i de seneste to år har haft stigende omsætninger (indtægter) fra 34.094,000 kr, i 2007 til 37.721,569 kr, i 2008. 17,ndvidere har
institutionen i samme periode haft positive årsresultater, mens egenkapitalen har været negativ. Regnskabet for 2008 viste et arsresultat
på 1,622,483 kr., og en egenkapital på -126.111 kr. Den samlede aktivitet har været stigende. Antallet af arselever var 433 i 2007 og 443 i
2008. Udgifter pr årselev har været stigende og var 75.030 kr, i 2007
mod 81.059 kr. i 2008.
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Vejle Handelsskole har i de seneste to år haft stigende omsætning
(indtægter) fra 144.292,000 kr. i 2007 til 155.534.446 kr. i 2008, Endvidere har institutionen i samme periode haft positive årsresultater og
en positiv egenkapital. Regnskabet for 2008 viste et årsresultat på
2.763.285 kr., og en egenkapital på 59.824.035 kr. Den samlede aktivitet har været faldende. Antallet af årselever var 2,223 i 2007 og
1.981 i 2008. Udgifter pr. årselev har været stigende, og var 52.794 kr.
i 2007 mod 70.340 kr, i 2008.
Ved vurdering af den forsættende institutions samlede økonomiske
grundlag bemærkes det, at den forsættende institution har et samlet
positivt årsresultat på 4.385.768. kr. og en samlet egenkapital på
59,694,668 kr. efter en kapitalregulering. Summen af den forsættende
institutions samlede aktiver ved udgangen af 2008 androg
156.966.572 kr, svarende til en samlet soliditetsgrad på 38,
Det er ministeriets vurdering, at den fortsættende institution som udgangspunkt har det nødvendige økonomiske grundlag for den videre
drift, og at den vil være solvent og likvid. Den fortsættende institution
har samlet set et overskud, en stor egenkapital og stigende omsætning.
Imidlertid har institutionen faldende aktivitet og stigende udgifter pr.
årselev.
Der er i sammenlægningsredegørelsen gjort rede for nogle konkrete
forventninger om udgiftstilpasninger og økonomiske samdriftsfordele.
Institutionen forventer, at fusionen vil give en betydelig række af stordriftsfordele i fol ni af stærkere økonomi, et styrket pædagogisk og
faglig miljø, en bredere vifte af uddannelser og en mere rationel drift
på det administrative, det servieernæssige og ikke mindst på det ledelsesmæssige område.
Ministeriet er enig i, at den fusionerede institution skal tilstræbe en
overskudgrad på 2 % af den samlede omsætning. Endvidere anbefaler
ministeriet, at institutionen har fokus på udgiftstilpasninger og økonomistyring.
Bestyrelserne for VUC Vejle og Vejle Handelsskole har i brev af 25.
juni 2009 ansøgt om tilskud til institutionsudvikling i forbindelse med
sammenlægningen. Ansøgningen om fusionstilskud behandles særskilt. Når ministeriet har fierdig,behandlet ansøgningen vil institutionen blive orienteret herom.
Grund tilskud
Den førsættende institution vil i henhold til finansloven for 2009 være
berettiget til grundtilskud på i alt op til 1.8 mio, kr. Grundtilskuddet
består af et basistilskud pa op til 1.8 mio, kr.
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VUC Vejle modtager i 2009 et samlet grundtilskud og regionalt undervisningstilskud på 2.677.096 kr, Grundtilskuddet består af et basisgrundtilskud på 750.000 kr., et uddannelsestilskud på 260,000 kr. og
et arealtilskud på 690.878 kr. Endvidere ydes et regionalt undervisningstilskud på 976.218 kr,
Uddannelsestilskuddet er sammensat af et tilskud på 100.000 kr. for
udbud af hf-enkeltfag, 100.000 kr, for udbud af avu, og 60.000 kr. for
udbud af 2-årigt hf. Som følge af fusionen bortfalder basisgnmdtilskuddet efter en fireårig overgangsperiode. Uddannelsestilskuddet
opretholdes, hvis hf enkeltfags, avu og hf-aktiviteterne fortsætter.
Personalernæssige forhold
I perioden op til fusionen er gennemført, er det fortsat de enkelte institutioner, som er ansvarlig for de personalemæssige dispositioner. Arbejdsudvalget eller for den sags skyld en interimbestyrelse kan i denne
periode ikke træde i stedet for en ansvarlig ledelse på de to institutioner.
Det skal desuden præciseres, at lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse
er gældende ved fusioner. Som udgangspunkt indebærer det, at den
nye institution indtræder i de rettigheder og pligter af personalemæssig karakter, som er gældende på overdragelsestidspunktet.
For så vidt angår den fratrædelsesordning, der er skitseret i ansøgning
om fusionstilskud, samt den efterfølgende åremålsansættelse af de 3
medlemmer af den kommende direktion, bedes udkast til de enkelte
ordninger forelagt for ministeriet.
Institutionerne og den fusionerede institution skal følge gældende regler vedr, løn- og ansættelsesvilkår. I tilfælde af tvivl om disse regler
skal institutionen rejse spørgsmålet over for Forhandlingskontoret.
Ministeriet skal desuden gøre opmærksom på, at der ikke med godkendelsen er blevet taget stilling til øvrige personalemæssige spørgsmål i forbindelse med fusionen.
Det skal endelig bemærkes, at ministeriet generelt har besluttet at følge op på, hvordan sammenlægninger og virksomhedsoverdragelser
realiseres eventuelt ved møder med institutionerne, rapportering eller
i gnende.
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Vedtægt for Vejle Handelsskole og VUC

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1. Vejle Handelsskole og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning
med hjemsted i Vejle Kommune, Region Syddanmark og omfattet af lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-numiner er 37129712.
Stk. 2. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter med at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i
det geografiske område, der er beskrevet i det til enhver tid gældende brev fra Undervisningsministeriet herom, der vedhæftes vedtægten.

§ 2. Institutionen er oprettet den I. januar 2009 ved sammenlægning af Vejle Handelsskole og
VUC Vejle, Vejle Handelsskole blev oprettet i 1885 og VUC Vejle den I. januar 2007 ved VUC
Vejles overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution,
§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet
grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens uddannelsesprofil omfatter primært erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for det merkantile
område samt gymnasiale uddannelser (hhx og hf). Endvidere udbydes almen voksenuddannelse,
forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.
Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1,
gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler
herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.
Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf, stk. I. udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.
Stk. 4. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre
udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er
sammenlagt med et erhvervsakademi.
Stk. 5. Institutionens thrmål er endvidere i henhold til skriftlig aftale heroin varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
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§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer med stemmeret, Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.
Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:
1 ) 11 udefrakommende medlemmer:
• 3 medlemmer udpeget af Vejle Handelskammer
• 3 medlemmer udpeget af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Sydjylland
• I medlem udpeget af Vejle Byråd
• 1 medlem udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark
• 1 medlem, der udpeges Professionshøj skolen Lillebælt (University College Lillebælt)
• 2 medlemmer, som bestyrelsen supplerer sig med for at sikre, at dels sagkundskaben vedrørende det voksenpædagogiske miljø er repræsenteret i bestyrelsen, dets
at indsigt i beskæftigelsesindsatsen er repræsenteret.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, 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 bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
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 sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne
uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne,
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.

§ 6. I3estyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1, maj, efter at valg til
kommunalbestyrelser har været afholdt,
Stk. 2. Genudpegning kan tinde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering,i-kans vfliE
genudpegning dog kun linde sted un gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretag,d4,014dpri:gp 48
i ng af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktii."31.44ci-'ite
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Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og
8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen
øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.
Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. 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 fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi
for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.
Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for almene voksenuddannelser, jf. § 1, stk. 2 og
erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i
videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf § 3.

§ 8. Bestyrelsen er over far undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder
for forvaltningen af de statslige tilskud.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser, For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i
medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under
Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11. stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i nærmere bestemt omfang at ansætte og afskedige institutionens øvrige personale, jf. §
14, stk, 3.
Stk. 2, Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser EVA 114N/E t_
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§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorski ft under iagttagelse af § 26, stk. 3, 2, pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne
revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde
§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakomrnende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.
Stk. 2, Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
Si/c. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, 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 få sin
mening ført til referat.
Stk, 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af
lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager,
hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger
med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten,

§ 14. Bestyrelsen Ihstsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen
og instrukserne skal som minimum fastlægge:
1) Retningslinier for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
AP,P t
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2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfun Iv'md@,, 4-8
den interne kontrol. it, organisering og budgettering. samt institutionens løn- og personak-ptiktikiie
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3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens
opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling,
finansieringsforhold, pengestrømme in. v.
5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse,
sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.
Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens
ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

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 årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen 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 næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er Finansåret.
Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. I i lov om
revisionen af statens regnskaber mm. tindervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til §
9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 1 1 nævnte interne revisor. ciuvipus VEJLE
Boul?varden 48

Stk, 3, Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med NLM'o Vejle
11151.81d af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de

tel: +45 7216 2616
Info@karnpusvejle.dk
www.campusvejle.dk
cvr-nr.: 37129712

regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.
Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I

forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring
på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7
og 8, i lov om institutioner For erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18. Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter § 2
i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.
Stk 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun
træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af undervisningsministeren, jf. § 2, stk, 3, i lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse.
Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 med-

lemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat,
§ 19. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for Vejle Handelsskole pr. 31. december
1990, der udgjorde i alt 2.765.982 kr.
Stk. 2, Ved sammenlægningen d. 1, januar 2009 mellem Vejle Handelsskole og VUC Vejle er

der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.
Stk. 3. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form ar løsøre, fast

ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande
og lignende.
Stk-, 4, Hvis undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har været brugt af

VUC Vejle, til institutionen, jf. § 12,2, pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005, indgår værdien heraf i
VIIC Vejles formueandel, jf. § 3, stk. 4, I. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.
Stk. 5. Nettofortnuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1) Den del af netto formuen, der hidrører fra VUC Vejle, jr. stk. 2 og 4, tilffilder statskassen, jf. §
3, stk. 4, 2, pkt„ i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
2) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. I, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere, anvendes til undervisnings, og
uddannelsesformål efter godkendelse af undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune.
3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål
efter undervisningsministerens bestemmelse,
CAMPUS VEJLE

6. Den del af formuen, der er skænket som gaver. opgores til den aktuelle handels‘suklianimks
rradrag af værditilvækst som tblge af offentligt finansierede forbedringer i form af oml%?ffitYelle
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tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse af sammenlægningen pr, 1, januar 2009 af Vejle Handelsskole og VUC Vejle, Godkendelsen er givet denfrtli.+4.:.Larore
L2. 5ptr6
2.00 9,
Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 3. Vejle Handelsskole og VUC Vejle ledes, indtil der er udpeget en bestyrelse i henhold til §
4, stk. 2, af de hidtidige bestyrelser for Vejle Handelsskole og VUC Vejle i forening.
Stk. 4. Funktionsperioden for den første udpegede bestyrelse efter undervisningsministerens
godkendelse af sammenlægning mellem Vejle Handelsskole og VUC Vejle udløber den 30, april
2010.
Bestyrelsen for Vejle Handelsskole har på møde den 25.8.2009 i overensstemmelse med hidtil
gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved Vejle
Handelsskole sammenlægges med VUC Vejle.
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Bestyrelsen for VUC Vejle har på møde i august 2009 i overensstemmelse med hidtil gældende
vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved VUC Vejle sammenlægges med Vejle Handelsskole.
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Vejle Handelsskole og VUC
Boulevarden 48
7100 Vejle

Ini0itutionsstyreliien
Frederiksholm:: Kanal 25
1220 Kobenliavn K
"Ilf. 3392 5(100
1;"ax 3392 5567
tiv1nIki)uvm,(1k
C.:VR nr. 2045-30 44

Voksenuddannelsescenter - geografisk område
Vejle Handelsskole og Vlie varetager, jf, institutionens vedtægts 1, stk.
2, opgaven som voksenuddannelsescenter for folgende geografiske om-

22. september 2009
Sags nr.:
022.223.031

råde:
•

Vejle Kommune

Hvis institutionens geografiske område ændres, vil Undervisningsministedet sende et nyt brev til erstatning af nærværende.
Brevet om det geografiske område skal vedhæftes institutionens vedtægt,
jf., dennes Ç 1, stk. 2.
Dette brev erstatter Undervisningsministeriets brev af 19. december
2006 (vores sags nr. 022.223,031) om geografisk område for Viit: Vejle,
der d.d. af Undervisningsministeriet er godkendt sammenlagt med Vejle
fiandeisskole, jf. Undervisningsministeriets brev af d. d. ved rorende godkendelse af sammenlægningen (vores sags nr, 014.681)031).
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forhold til den af Undetvisningsministetiet den 22, septembet 2009 godkendte vedtægt for Vejle Handelsskole og VtiC (Undervisoin~stetiets sags nt, 014.6813.031) foretages følgende ændring:
Institutionens navn ændres fra den. 23. marts 2011 til Campus Vejle uanset angivelsen i den godkendte'vedtægt af Vejle Handelsskole og VUG.
Således vedtaget på. bestyrelsesmøde den 21, september 2011 i overensstemmelse med gældende vedtægts
teglet om vedtaegtsæncitinget,

Lene Roed
Næstformand
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I forhold til den af Undervisningsministeriet den 22. september 2009 samt 13. oktober 2011
godkendte vedtægt/tillæg for (Vejle Handelsskole og VUC) Campus Vejle
(Undervisningsministeriets sag nr. 014.68D.031) fortages følgende ændring i §4:
§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2
medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.
Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:
1) 7 udefrakommende medlemmer:
• 2 medlemmer udpeget af Business Vejle
• 2 medlemmer udpeget af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Sydjylland
• 1 medlem udpeget af Vejle Byråd

e, 2 medlemmer, som bestyrelsen kan supplere sig med for at sikre, at dels
sagkundskaben vedrørende det voksenpædagogiske miljø er repræsenteret i
bestyrelsen, dels at indsigt i beskæftigelsesindsatsen er repræsenteret.
2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt
deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket
medlem, som er fyldt 18 år, 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 bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
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 sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.
Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. december 2014 i overensstemmelse med gældende vedtægts
regler om vedtægtsændring.
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§ 4, Institutionen ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrel.
sen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.
Stk. 2, Bestyrelsen sammensættes således:

) Iludefrakommende medlemmer:
• 3 medlemmer udpeget af Vejle Handelskammer
• 3 medlemmer udpeget af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Sydjylland
• 1 medlem udpeget af Vejle Byråd
• 1 medlem udpeget af regionsrådet I Region Syddanmark
4, 1 medlem, der udpeges Professionshojskolen Lillebælt (University College Lillebælt)
4, 2 medlemmer, som bestyrelsen supplerer sig med for at sikre, at dels sagkundskaben vedrørende det voksenpædagogiske miljø er repræsenteret i bestyrelsen, dels
at indsigt i beskæftigelsesindsatsen er repræsenteret.
2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, 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 bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd,

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter Stk, 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
.96, 5, Institutionens leder, jf, § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmoderne

uden stemmeret.
§ 5, Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med demos erfaring og faglige indsigt I uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.
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 uddantielseskvalhet.

.....
§ 6. Bestyrelsens funktionSPe.riikle 'er 4rår.113bende-frit-forstkommende 1-.-trial; erwtat val -til • •----- ..... ----- •
kornmurialbestyrelser har været afholdt.
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Stk, 2. Genudpegning kan linde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan

genudpegning dog kun linde sted h gang. Den nyliltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning al' medlemmer, der udpeges ved selvsuppiering, senest en nidned inde i sin runktiønsperiode
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