
  
 
 

REFERAT fra GENERALFORSAMLING i Stribehus. 

Dato: onsdag d. 15. april 2020 

Afholdes  VIRTUELT 

  
Tilstede: Steen, Sue, Jesper, Mikkel og Malene 
 

  
Dagsorden: 
 

 
Referat:  

1. Valg af dirigent 
 

Malene 
 
 

2. Bestyrelsens beretning om 
selskabets virksomhed i det 
forløbne år 
 

Generalforsamlingen afholdes virtuelt pga. den 

eksisterende corona situation. 

Bestyrelsen vil gerne give udtryk for en stor 

anerkendelse af personalets indsats i disse 

pressede tider. 

2019 blev året, hvor Stribehus for alvor kom i gang 

med en status på 3 beboere ved udgangen af året. 

Hele opstarten er foregået på fornem vis, og 

Stribehus er nu i en god drift og udvikling. 

Det er glædeligt at konstatere, at Lejre Kommune 

har endelig godkendt lokalplan LK 74, der 

indeholder en godkendelse af ejendommen 

Skolevang 2 til bosted for voksne med autisme. 

I forhold til byggesag er ventilation på plads, og der 

mangler nu endelig godkendelse af de sidste to 

badeværelser. 

Socialtilsynet har været på anmeldt besøg den 

12.03.19. 

Der har været afholdt bestyrelsesmøder den 

24.01.19, 09.04.19, 03.09.19 og 09.01.20. 

 
 
 
 



  
 
 

 

 

 

Dirigent  ___________________________________________________ 

3. Forelæggelse af 
årsregnskab med 
revisionspåtegning til 
godkendelse 
samt årsberetning. 
 

Bestyrelsen godkender revisors årsrapport inkl. 
Årsregnskab. 
 
Det er positivt at konstatere de positive tendenser 
efter 2019 med en positiv resultatopgørelse ift. de 
første regnskabsår i Stribehus’ levetid med den 
udskudte start pga. branden. 
 
Bestyrelsen har fortsat stor opmærksomhed på, at 
virksomheden ved egenindtjening i årene 2020/21 
vil kunne opnå et resultat, som fuld ud retablerer 
egenkapitalen. Der skal således arbejdes målrettet 
mod modtagelse af beboer nr. 4 og 5, så den fulde 
kapacitet på Stribehus udnyttes. 

 

4. Beslutning om anvendelse 
af overskud eller dækning af 
tab i henhold til de 
godkendte regnskaber. 
 

Det opnåede overskud på kr. 8.033,00 anvendes til 
delvis dækning af sidste års underskud. 
 

5. Valg af bestyrelse på 3 – 5 
medlemmer 
 

Alle er genvalgt 

6. Valg af revisor 
 

Preben Gjelstrup 

7. Behandling af forslag fra 
bestyrelsen, direktionen 
eller anpartshavere 
 

- 

8. Eventuelt 
 

- 
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