
Vedtægter for HF & VUC København Syd 
Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15 

og 09NOV17 

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 

§ 1.
HF & VUC København Syd er en selvejende institution inden for den offentlige
forvaltning med hjemsted i Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet
af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
m.v. Institutionens CVR-nummer er 29546142.
Stk. 2. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter for det
geografiske område, der er beskrevet i det til enhver tid gældende brev fra
Undervisningsministeriet herom, der vedhæftes vedtægten.

§ 2.
Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved VUC Syd's overgang fra at være
en amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. § 14, stk. 4, i lov nr.

590 af 24. juni 2005, som ændret ved§ 64, nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.

§ 3.
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at sikre udbud af
almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, der er nævnt i det i §
1, stk. 2, nævnte brev fra Undervisningsministeriet. Institutionen kan endvidere i
overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen udbyde
gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det

til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.
Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre
indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler
herom.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 

§ 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)
5 udefrakommende medlemmer:
- 1 medlem der udpeges af region Hovedstaden
- 1 medlem der udpeges af Københavns Professionshøjskole
- 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering. Efter indstilling fra rektor udpeger

bestyrelsen de selvsupplerende medlemmer.
- 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

VEDTÆGTER FOR HF OG VUC KØBENHAVN SYD 1 af 8 











Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i 
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv. 

§20
Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives
med virkning fra den 1. januar 2007. Den midlertidige bestyrelse fortsætter indtil en
bestyrelse er udpeget i henhold til § 4, stk. 2, for perioden indtil den første
ordinære funktionsperiode begynder, jf. § 6, stk. 1.
Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse. Det
påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 3. pkt., nævnte bilag.
Stk.3 Navneskiftet til HF & VUC København Syd gælder fra disse vedtægters
offentliggørelse på institutionens hjemmeside.

Pernille Ørsted 

Oliver Holst 
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