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Vedtaegter 

ZBC —Zealand Business College 

Vedtaegter 

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 

§ 1. ZBC — Zealand Business College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med 

hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjaelland, og omfattet of lov om institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 10 52 18 15. Institutionens navn samt senere aendringer heraf 

godkendes of undervisningsministeren. 

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2017 ved en sammenlaegning of de tre selvejende institutioner 

SOSU Sjaelland, Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og ZBC — Zealand Business College. 

SOSU Sjaelland blev etableret som selvejende institution den 1. januar 2010 som en sammenlaegning of 

SOSU Uddannelser Greve, Social- og Sundhedsskolen Vestsjaelland og SOSU Naestved — Center for social- og 

sundhedsuddannelser. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis blev pr. 1. januar 2012 udspaltet og 

overfort til Erhvervsakademi Sjaelland. 

Selandia — Center for Erhvervsrettet Uddannelse blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlaegning 

of de selvejende institutioner AMU-Center Vest- og Sydsjaelland og Selandia - Center for 

Erhvervsuddannelse. Samtidig med sammenlaegningen blev AMU-Centerets aktiviteter i Nmstved-Koge 

overdraget til den selvejende institution EUC Sjaelland og AMU-Centerets aktiviteter i Roskilde overdraget 

til den selvejende institution Slagteriskolen i Roskilde. 

AMU-Center Vest- og Sydsjaelland blev etableret som selvejende institution den 1. april 1971 under navnet 

Den selvejende institution Specialarbejderskolen for Vest- og Sydsjaelland. Institutionen aendrede navn til 

AMU-Center Vest- og Sydsjaelland i 1989. Selandia - Center for Erhvervsuddannelse blev dannet den 1. 

januar 2000 ved en sammenlaegning of de selvejende institutioner Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole 

Slagelse. Slagelse Handelsskole blev selvejende institution den 1. april 1977. Skolen blev oprettet i 1886 of 

Slagelse Handelsstandsforening, der drev skolen, indtil den blev etableret som selvejende institution. 

Teknisl< Skole Slagelse blev selvejende institution den 1. januar 1965. Skolen blev oprettet i 1866 of Slagelse 

Handvaerker- og Industriforening, der drev skolen, indtil den blev etableret som selvejende institution. Den 

1. januar 2012 blev Selandias akademiuddannelser udspaltet og overdraget til Erhvervsakademi Sjaelland. 
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ZBC — Zealand Business College blev oprettet den 1. januar 2015 ved en sammenlaegning of Slagteriskolen i 

Roskilde og ZBC — Zealand Business College. Slagteriskolen i Roskilde blev oprettet i 1964 med navnet 

Slagteriskolen i Roskilde. 

ZBC blev oprettet 1. januar 2010 ved en sammenlaegning of EUC Ringsted og Handelsskolen Sjaelland Syd. 

EUC Ringsted blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlaegning of Teknisk Skole Ringsted og 

Ringsted-Sorg Handelsskole. Handelsskolen Sjaelland Syd blev oprettet den 1. august 2002 ved en 

sammenlaegning of Naestved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium. Den 1. 

januar 2012 blev ZBC's akademiuddannelser udspaltet og overdraget til Erhvervsakademi Sjaelland. 

§ 3. Institutionens formal er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og 

efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. 

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, 

gennemfore indtaegtsdaekket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og 

de regler herom, som er fastsat of undervisningsministeren. 

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemfore 

arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. 

Stk. 4. Institutionens formal er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemfrpre udlagt 

undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshojskole, der er sammenlagt med et 

erhvervsakademi. 

Stk. 5. Institutionens formal er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet of § 18, 

stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

Stk. 6. Institutionens formal er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse of naermere 

bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse. 

Stk. 7. Institutionen driver endvidere konferencecenter og skoleslagteri samt Ovelsesbutik. 

Stk. 8. 1 tilslutning til uddannelsesvirksomheden driver institutionen skolelandbrug. 

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensaetning 

§ 4. Institutionen ledes of en bestyrelse pa 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to 

medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal vaere myndige. 

Stk. 2. Bestyrelsen sammensaettes saledes: 

1) 10 udefrakommende medlemmer: 

A) 3 medlemmer udpeges of nedenstaende arbejdsgiverorganisationer: 
1 medlem udpeges of Dansk Industri 
1 medlem udpeges of Dansk Erhvery 
1 medlem udpeges of Dansk Byggeri 
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B) 3 medlemmer udpeges of nedenstaende arbejdstagerorganisationer: 

1 medlem udpeges of FOA 

1 medlem udpeges of 3F 

1 medlem udpeges of HK 

C) 1 medlem udpeges i forening of kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Holbaek Kommune, 

Kalundborg Kommune, Koge Kommune, Naestved Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde 

Kommune, Slagelse Kommune, Soro Kommune og Vordingborg Kommune. Det udpegede medlem 

skal vaere borgmester i en of de naevnte kommuner. 

D) 3 medlemmer udpeges ved selvsupplering og skal sikre, at bestyrelsen samlet har de i § 5 naevnte 

kompetencer. 

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges of elevradet blandt deltagere i 

uddannelse ved institutionen. Elevradet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 

18 Ar, der har stemmeret. 

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

medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. 

Stk. 3. Bestyrelsen bor sA vidt muligt have en afbalanceret sammensaetning of kvinder og maend. 

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

udefrakommende medlemmer of bestyrelsen. Tilsvarende gaelder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i 

pvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretaer, deltager i bestyrelsesmoderne 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 uddannelsernes drift og udvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation, politiske processer, 

jura, digitalisering, erhvervsudvikling og innovation samt Okonomi, herunder vurdering of budgetter og 

regnskaber. 

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 Ar Iobende fra forstkommende 1. maj efter, at valg til 

kommunalbestyrelser har vaeret afholdt. 

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

genudpegning finde sted 1 gang. Den nytiltradte bestyrelse skal have foretaget udpegning of medlemmer, 

der udpeges ved selvsupplering, senest en maned inde i sin funktionsperiode 

Stk. 3. Hvis et medlem ikke laengere opfylder betingelserne for at vaere medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtraede of bestyrelsen rdjeblikkeligt. Den 

udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del of 

funktionsperioden. 
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udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del of 
funktionsperioden. 

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke laengere opfylder 

betingelserne for at blive udpeget som medlem of bestyrelsen, ophrdrer medlemskabet Ojeblikkeligt. Den 
udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del of 
funktionsperioden. 

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar 

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse of institutionen. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastlaegger, efter indstilling fra lederen, institutionens malsaetning og strategi for 

uddannelserne og tilknyttede aktiviteter pA kort og pA langt sigt, det Arlige program for institutionens 
virksomhed samt godkender budget og regnskab. 

Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, radgivnings- og Ovrige 
serviceaktiviteter, der muliggor, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos 
uddannelsessogende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen traeffer efter 

indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud of kompetencegivende uddannelse samt om 
ivaerksaettelse of ovrige uddannelsesaktiviteter som indtaegtsdaekket virksomhed og anden aktivitet inden 
for formAlet, jf. § 3. 

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtaegt. 

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for 
forvaltningen of de statslige tilskud. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne haefter ikke personligt for institutionens Okonomiske forpligtelser. For 
bestyrelsens medlemmer gaelder dansk rets almindelige erstatningsregler. 

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, sA de bliver til storst mulig gavn for institutionens 
formal. Inden for dette formal og under de vilkar, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfor of denne, 
disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse of de statslige tilskud og Ovrige indtaegter under et. 

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse of nodvendig kassebeholdning efter 
bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

Stk. 3. Alle vaerdipapirer tilhorende institutionen skal vaere noteret i institutionens navn. 

§ 10. Bestyrelsen ansaetter og afskediger institutionens leder. Institutionens Ovrige personale ansaettes og 
afskediges of bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3. 

Stk. 2. Bestyrelsen skal folge de of finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om Ipn- og 
ansaettelsesvilkar, herunder om pensionsforhold, for det personate, der er ansat ved institutionen. 
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§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse of § 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 of intern revisor. 

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde 

§ 12. Bestyrelsen vaelger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og 
naestformand. 

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravaer naestformanden - indkalder til og leder bestyrelsens moder. Der 
afholdes mindst 4 moder Arligt. Mode skal endvidere afholdes, nar mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 
fremsaetter krav herom. 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, Or mindst halvdelen of de stem meberettigede medlemmer er til 
stede. Afgorelser traeffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. 1 tilfa=_Ide of stemmelighed er 
formandens - og i dennes fravaer naestformandens - stemme afgorende. 

Stk. 4. Til beslutning om zendring of vedtaegten, om I(ob, salg eller pantsaetning of fast ejendom og om 
sammenlaegning eller spaltning samt om nedlaeggelse kraeves, at mindst 2/3 of samtlige 
stem meberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der godkendes elektronisk of samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at fA sin 
mening fort til referat. 

Stk. 6. Bestyrelsens modemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gores offentligt tilgaengelige 
pA institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet of lovgivningens 
bestemmelser om tayshedspligt, mA dog ikke offentliggores. Personsager og sager, hvori indgar oplysninger 
om kontraktforhand linger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, 
kan undtages fra offentliggorelsen, hvis det pA grund of sagens beskaffenhed eller omstaendighederne i 
ovrigt findes nodvendigt. 

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et saerskilt vederlag efter de of Undervisningsministeriet 
fastsatte regler herom. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og ovrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes of 
institutionen efter reglerne om godtgprelse of udgifter ved tjenesterejser i staten. 

§ 14. Bestyrelsen fastsaetter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og 
instrukserne skal som minimum fastlaegge: 

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem pA den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens 
leder, herunder med angivelse of muligheder for delegering. 
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2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne 

kontrol, IT, organisering og budgettering, samt institutionens Ion- og persona lepolitik. 

3) Procedure for fremskaffelse of oplysninger, der er nodvendige for opfyldelse of bestyrelsens opgaver 

samt for bestyrelsens droftelser om bestyrelsens kompetenceprofil. 

4) Procedure for opfplgning pa planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens 

uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, 

finansieringsforhold, pengestromme m.v. 

5) Procedure for og indhold of revisionsprotokol m.v. 

6) Procedure for gennemgang of perioderegnskaber og lignende i Iobet of regnskabsaret og herunder 

vurdering of budgettet og afvigelser herfra. 

7) Procedure for fremskaffelse of det nodvendige grundlag for revision. 

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsmtter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsaettelse, 

sammensaetning og funktion fastlaegges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillaegges 

beslutningskompetence i sporgsmal, der henhorer under bestyrelsens kompetence. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et naermere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at 

udove de befojelser, 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 of institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for 

bestyrelsen. 

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat of bestyrelsen arligt til bestyrelsen afgive en skriftlig 

beretning om institutionens virksomhed i det forlobne ar, forslag om det kommende ars budget og 

planlaegningen of institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. 

Kapitel 6: Tegningsret 

§ 16. Institutionen tegnes of bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller of en of disse i 

forening med bestyrelsens naestformand. 

Kapitel 7: Regnskab og revision 

§ 17. Institutionens regnskabsar er finansaret. 

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres of Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen of 

statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen of 

statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et naermere fastlagt samarbejde mellem 

Rigsrevisionen og den i § 11 nmvnte interne revisor. 
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Stk. 3. Ved regnskabsarets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat of 

undervisningsministeren en arsrapport. Institutionens regnskabsforing skal folge de regler, der er fastsat of 

undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt of bestyrelsen. 

Stk. 4. Arsrapporten underskrives of samtlige bestyrelsesmedlemmer og of institutionens leder. I 

forbindelse med indsendelse of arsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklaering pa tro og 

love om, at de opfylder betingelserne for at vaere medlem of bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

Kapitel 8: Formue og nedlaeggelse 

§ 18. Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse of den selvejende institution efter § 2 i lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en oplosning of institutionen. 

Stk. 2. Beslutning om nedlaeggelse of institutionen i andre tilfa=_Ide end angivet i stk. 1 kan kun traeffes of et 

flertal, der omfatter mindst 2/3 of samtlige stem meberettigede medlemmer of bestyrelsen, og skal 

godkendes of undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

Stk. 3. Ved institutionens nedlaeggelse forestas likvidationen of et likvidationsudvalg pa 3 medlemmer, der 

udpeges of bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat. 

§ 19. Der er foretaget en opgorelse of nettoformuen for ZBC — Zealand Business College pr. 31. december 

1990, der udgjorde i alt: 

1) Slagteriskolen i Roskilde udvisende i alt et minus pa 27.418.720 kr. 

2) Naestved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole pa 14.097.417 kr. 

3) Ringsted Soro Handelsskole og Teknisk Skole Ringsted pa 162.312 kr. 

4) Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse pa 9.536.000 kr. 

5) AMU-Center Vest og Sydsjaelland pa 799.000 kr. opgjort den 31. december 1993. 

Stk. 2. Ved fusionen den 1. januar 2017 mellem ZBC — Zealand Business College, Selandia - Center for 

Erhvervsrettet Uddannelse og SOSU Sjaelland er der foretaget en opgprelse of institutionernes 

formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares pa 

institutionen. 

Ved fusionen den 1. januar 2015 mellem Slagteriskolen i Roskilde og ZBC — Zealand Business College er der 

foretaget en opgorelse of institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse, der opbevares pa institutionen. 

Ved spaltningen den 1. januar 2012 of akademiuddannelserne fra SOSU Sjaelland til Erhvervsakademi 

Sjaelland er der foretaget en opgprelse of SOSU Sjaellands formue, der opbevares pa institutionen. 

Ved spaltningen den 1. januar 2012 of akademiuddannelserne fra Selandia — Center for Erhvervsrettet 

Uddannelse til Erhvervsakademi Sjaelland er der foretaget en opgorelse of Selandia — Center for 

Erhvervsrettet Uddannelses formue, der opbevares pa institutionen. 
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Ved spaltningen den 1. januar 2012 of akademiuddannelserne fra ZBC — Zealand Business College til 

Erhvervsakademi Sjaelland er der foretaget en opgorelse of ZBC — Zealand Business Colleges formue, der 

opbevares pA institutionen. 

Ved fusionen den 1. januar 2010 mellem SOSU Uddannelser Greve, Social- og Sundhedsskolen Vestsjaelland 

og SOSU Naestved — Center for social- og sundhedsuddannelser er der foretaget en opgorelse of 

institutionernes formueandele, J. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 

der opbevares pA institutionen. 

Ved fusionen den 1. januar 2010 mellem EUC Ringsted og Handelsskolen Sjmlland Syd er der foretaget en 

opgorelse of institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, der opbevares pa institutionen. 

Ved fusionen den 1. januar 2003 mellem Teknisk Skole Ringsted og Ringsted-Soro Handelsskole er der 

foretaget en opgorelse of institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse, der opbevares pA institutionen. 

Ved fusionen den 1. januar 2003 mellem Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og AMU-Center 

Vest- og Sydsjaelland er der foretaget en opgorelse of institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i 

lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares pA institutionen. 

Ved fusionen den 1. januar 2002 mellem Naestved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole og 

Handelsgymnasium er der foretaget en opgorelse of institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i 

lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares pa institutionen. 

Ved fusionen den 1. januar 2000 mellem Teknisk Skole Slagelse og Slagelse Handelsskole er der foretaget 

en opgorelse of institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, der opbevares pa institutionen. 

Stk. 3. Der foretages Iobende en saerskilt registrering of gaver, der gives i form of IWsore, fast ejendom og 

anlaegstilskud til fast ejendom. Ved Iosore forstas inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende. 

Stk. 4. Hvis Undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har vaeret brugt of SOSU 

Sjaelland, til institutionen, jf. § 12, 2. pkt., i lov nr. 590 of 24. juni 2005, indgar vaerdien heraf i SOSU 

Sjaellands formueandel, J. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der 

opbevares pA institutionen. 

Stk. 5. Nettoformuen, opgjort pa likvidationstidspunktet, anvendes sAledes: 

1) Den del of nettoformue, der hidrorer fra SOSU Sjaelland, jf. stk. 2 og 4, tilfalder statskassen, jf. § 3, stl(.4, 

2. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

2A) Den del of nettoformue, der er opgjort efter stk. 1 nr. 1, samt gaver i form of Iosore, fast ejendom og 

anlaegstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere anvendes til undervisnings- og 

uddannelsesformAl efter godkendelse of Undervisningsministeren og efter samrad med 

kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune. 

2B) Den del of nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, nr. 2, samt gaver i form of Iosore, fast ejendom og 

anlaegstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere anvendes til undervisnings- og 

uddannelsesformAl efter godkendelse of Undervisningsministeren og efter samrad med 

kommunalbestyrelsen i Naestved Kommune. 

8 



2C) Den del of nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, nr. 4 og 5, samt gaver i form of Iosore, fast ejendom 

og anlaegstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere (Slagelse Handelsskole og Teknisk 

Skole Slagelse), den 1. januar 1994 eller senere (AMU-Center Vest- og Sydsjaelland) eller senere anvendes til 

undervisnings- og uddannelsesformAl efter godkendelse of Undervisningsministeren og efter samrad med 

kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune. 

3) Den resterende del of nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformal efter 

undervisningsministerens bestemmelse. 

Stk. 6. Den del of formuen, der er ska=_nket som gaver, opgores til den aktuelle handelsvaerdi med fradrag of 

vaerditilvaekst som folge of offentligt finansierede forbedringer i form of ombygning, tilbygning eller 

lignende. Er der stillet saerlige vilkar of gavegiver, skal disse sA vidt muligt respekteres. 

Kapitel 9: Ikrafttraedelse mv. 

§ 20. Denne vedtaegt traeder i kraft ved godkendelse of Undervisningsministeriet samt ved offentliggorelse 

pA institutionens hjemmeside den 30. juni 2017. 

Stk. 2. Vedtaegten er tilrettet den 18. december 2019 i forbindelse med tilpasning of bestyrelsens antal og 

sammensaetning sAledes, at den stemmer overens med Undervisningsministeriets bekendtgorelse nr. 749 

of 29. juni 2012 om standardvedtaegt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

9 



Peter Andreasen 

Jakob Horn Moller Henrik Dyrby Mogensen 

Godkendt pa bestyrelsesmode d. 18. december 2019 

Per B. Christensen 

Carsten Hansen 

Niels Milling 

Per Malmos 

Henrik Tonnesen 

Steen Michael Hansen 

Erik Magdal 

Lars Goldschmidt 

Leif Wilson Laustsen 

Medarbejder med ste " eret 	 edarbejder uden stemmeret 

Elevrepraesentant med stemmeret 

Laura Strikkertsen 

Elevrepraesentant uden stemmeret 

Khalil Abdeddaim 

~.~ — 

Helle Linnet 

x 

Ri <ke Kristensen 

~- ?,)k 
Anette Pe sen 

Michae 

cj,-~,— fL— 
Carsten Rasmus 
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