NORDJYSK
FØDEVAREOVERSKUD

Troensevej 19H
9220 Aalborg Øst

Årsberetning 2017
Begivenheder:
Endnu et år er gået på Troensevej 19H i Aalborg Øst. Den 13. januar kan vi fejre to års samarbejde
med AB Catering. Vi var med til catering firmaets messe i Gigantium i februar måned og hentede
overskudsmad fra de mange udstillere. Det var en usædvanlig oplevelse, der gav usædvanlige varer
på lageret. Vi havde nogle fantastiske dage på lageret, hvor modtagerne fik mange fine luksusvarer
med hjem. Senere på året var vi igen med, da AB Catering var leverandør til DGI’s landsstævne i
Aalborg. Vi slæbte overskudsmad hjem til lageret og måtte alliere os med asylcentrene i landsdelen
for at afsætte de store mængder yoghurt, mælk, brød og pålægspakker. I samme periode hjalp vi
ALDI med lukning af butikker i Gug, Dronninglund, Sindal og Brovst. Det har ført til et varigt
samarbejde. Også i år hentede vi overskudsvarer fra Nibe Festivalen. Det blev til 800 kilo mad
direkte til Asylcenteret i Ranum.
I starten af året kørte udsendelsesrækken ”De frivillige” over skærmen på TV2 Nord. Det har givet
genkendelighed i offentligheden. Vi har haft besøg af rådmand Mads Duedahl fra Sundheds- og
Kulturforvaltningen, der sammen med Gerda Jakobsen besøgte lageret, hvor de fik en rundvisning. I
juni måned fik vi hjælp på vareturen af rådmand Maibritt Iversen fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, der sammen med byrådsmedlem Helle Frederiksen fik et indblik i
arbejdet som frivillig. Jeppe fra mediefirmaet Odd Snail fulgte politikerne rundt med kamera og
mikrofon.
Vi har leveret overskudsmad ved specielle begivenheder: Zirkus Berlin – børn fra Berlin på ophold i
Aalborg, 3om1 velgørenhed til børn i Indien, Ranum efterskole til DGI’s landsstævne,
Ungdommens Røde Kors og Red Barnet Ungdom til Mangfoldighedsdag i Karolinelund, De grønne
Spejdere i Hjallerup til Landslejr, Amnesty International til frivillige under flytning til nye lokaler,
Ung Energi Aalborg til Bæredygtighedsfestival og Operation Julegave i december måned.
Vi har været i Nibe hos Rotary for at fortælle om vores arbejde og vi har været i Hjørring hos
Soroptimisterne.
Udstyr:
Et af højdepunkterne har været en donation fra Spar Nord Fonden på kr. 250.000 til installation af et
køle/fryserum. Det bliver flittigt brugt og vi kan ikke takke nok for denne donation, der har betydet
en lettere hverdag uden bekymringer for holdbarhed, når vi både kan få varerne på køl og kan
nedfryse varer efter behov. En stor tak til Spar Nord Fonden.
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Vi arbejder kontinuerligt med at få lageret til at fremstå indbydende og har investeret i stålreoler og
flere paller. Vi har brødet i kurve og indkøbt rulleborde, der letter arbejdsprocessen, når æg skal
fordeles i bakker og varer skal skubbes rundt.

Priser:
Efter indstilling fra Astrid Jensen, initiativtager til Frirummet, fik Bente energiselskabet Eniig’s
skulderklap for 2017. Klaus Hansen blev indstillet til Fællesskabsprisen og fik mange stemmer.
Modtagerne var meget engagerede ved at afgive stemmer på Nettet, men trods en placering i top-10
blev Klaus ikke valgt. Ni frivillige ildsjæle blev indstillet til årets Frivilligpris. Klaus var en af de
nominerede og fik et diplom for sin indsats.

Leverandørsiden:
Vi har modtaget overskudsmad fra 27 forskellige leverandører i løbet af året. Den mest markante
begivenhed har været opstart af samarbejdet med ALDI. Det har været en fornøjelse at opleve,
hvordan koncernen tilgår arbejdet med madspild og samarbejdet med os. Vi bliver med CSR
chefens ord: ”opfattet som kunde, en særlig slags kunde”. Varerne er placeret på et bestemt sted på
lageret og de er som regel sorterede, således at det er nemt for os at foretage den sidste sortering på
lageret.
Vi oplever, at flere leverandører henvender sig til os med ad hoc leveringer. Således også Slagter
Stiller, der havde lækkert mad tilovers fra et arrangement hos Himmerland Boligforening.
Frugthaven Ejstrupvej 23 ringede og vi hentede mere end 100 flasker lokalt produceret æblejuice.
Vin&Vin donerede specialiteter op til jul og vi kunne udlevere kartoffelsuppe, havtorn sauce,
granola med chokolade og meget andet.
Status ved årets slutning er, at vi mandag til fredag henter overskudsmad hos SuperBrugsen i
Vejgaard, hos ALDI Odinsgade Aalborg og ALDI Hjørringvej og Viaduktvej Nørresundby. Vi
henter de største mængder hos AB Catering og Frugt Karl. Desuden henter vi brød hos Den Gyldne
Kringle i Nørresundby tre dage om ugen.
Vi hentede i alt 231.384 kilo overskudsmad i 2017, heraf grøntsager (70 tons), mejerivarer (39
tons), frugt (39 tons) og brød (32 tons). Resten fordeler sig på kød, fisk/skaldyr/æg, kolonialvarer,
forarbejdede fødevarer, drikkevarer og kager/slik/chips.
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Modtagerne:
Med de nuværende ressourcer og for at få dagligdagen til at hænge sammen har vi indgået aftale
med de sociale organisationer, der har vist interesse, at de kan hente overskudsmad tirsdag til fredag
kl. 8.00 – 8.30. De kan som hidtil hente overskudsmad mandag til fredag kl. 15.30 eller i den
normale åbningstid kl. 16.00 – 17.00. Vi har søgt Miljøstyrelsens pulje til reducering af madspild
om økonomisk hjælp til at oprette en ekstra kørsel, således at vi igen kan levere overskudsmad til
døren. Det blev et afslag. Den svaghed har Fødevarebanken udnyttet og kører nu til nogle af vore
tidligere samarbejdspartnere. Vi kører fortsat til Møllepladscenteret (Frelsens Hær) og til Parasollen
KFUM’s sociale café hver uge, men ikke efter en fast plan. Hjerterummet er igen kommet med på
listen over sociale organisationer, der regelmæssigt vil hente mad fra lageret. Vi indførte i 2017 et
gebyr kr. 1.000,00 for retten til at hente varer.
Det er blevet en succes at uddele overskudsmad direkte til udsatte familier og borgere med specielle
økonomiske og sociale udfordringer. Vi har opbygget en gruppe af modtagere, der kan betegnes
som loyale partnere i kampen mod madspild. Vi har mange dedikerede modtagere, der tager
udfordringen op og hjælper os med at anvende den indsamlede mad til dens formål: måltider til
mennesker. I tørre tal har vi uddelt 165 tons overskudsmad til udsatte borgere. Vi har haft besøg af
7.806 personer, et gennemsnit på lidt over 150 personer pr. uge hele året. De repræsenterer i
gennemsnit en familie på fem personer. Der er gengangere, men det betyder, at vi hjælper rigtig
mange familier med mad til hverdag. I sandhed et projekt for miljø og udsatte mennesker.

De frivillige:
Frivilliggruppens størrelse bevæger sig som en harmonika. Hvis vi tæller alle med, har vi haft en
gennemgang af 100 frivillige i årets løb. Antallet afspejler, at vi fra midten af året fik bevilget PUFmidler fra Socialstyrelsen til aktivering af modtagerne i det frivillige arbejde. Før hver uddeling har
vi opfordret modtagerne til at melde sig som frivillige. Det har betydet, at mange har prøvet kræfter
med det frivillige arbejde.
Praktikanterne er en speciel gruppe frivillige. Vi har haft en professionsbachelor studerende i
praktik og vi har haft to praktikanter fra Aalborg Produktionsskole. Det har været en stor succes og
det er et område, vi gerne vil udvide.
Vi får løbende henvendelser fra personer, der vil være frivillige og gruppens størrelse stiger
langsomt i antal.
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Ved årets slutning er vi en solid gruppe, der holder organisationen kørende. Imidlertid kan vi bruge
langt flere frivillige end der er aktive i øjeblikket. Det store arbejde ligger stadig på meget få
hænder.

Donationer
Vi har søgt både offentlige puljer og private fonde.
Den største donation kom fra Spar Nord Fonden med kr. 250.000 til et køle/fryserum.
Vi har fået bevilget kr. 180.000 fra Socialstyrelsen til et forløb med aktivering af socialt udsatte i det
frivillige arbejde.
Vi fik tildelt kr. 135.000 fra Aalborg Kommunes §18-midler til frivilligt socialt arbejde.
Vi har fået donationer fra mindre fonde og ikke mindst bidrager modtagerne af overskudsmad med
20 kroner pr. besøg. Det har givet kr. 150.000 i 2017 og er et væsentlig bidrag til den daglige drift.
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Medlemmer
Vi har 41 medlemmer, der har bidraget med kr. 7.500,11 i kontingent. Ansatte hos Samsung
Denmark Research Center i Aalborg tegner sig for 25% af medlemmerne.
Vi har brug for frivillige, der har tid og lyst til at gøre en indsats for at tiltrække flere medlemmer.

Vi havde nogle mål i starten af året
 Vi ville blive konsolideret i Aalborg og udvide til andre byer i regionen
 Vi ønskede at etablere kølefaciliteter (kølerum)
 Vi ønskede at skaffe midler til at kunne ansætte en eller to personer på fuldtid
 Vi ønskede at udvide vores medlemsskare og samle en større gruppe af frivillige
 Vi ønskede at købe eller leje en kølebil.

Vi har fået et køle/fryserum og vi har fået tilskud fra Socialstyrelsen til løn i et år. Vi har
konsolideret os i Aalborg og Nørresundby. Lige inden nytår fik vi den glade nyhed, at vi er på
Aalborg Kommunes driftsbudget. De næste fire år er vi sikret kr. 200.000 til den daglige drift.
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I en kort periode støttede vi opstart af en lokalgruppe i Hjørring under Blå Kors. Imidlertid var den
indsamlede mængde overskudsmad langt under forventningen, registreringen var mangelfuld og
viljen til at arbejde under vores værdisæt var ikke tilstede. En erfaring vi vil tage med, når vi
forhåbentlig kan starte nye grupper i det kommende år.

Hvad vi har nået
Vi har klaret os ganske godt og kører med en fornuftig økonomi, ganske vist uden sikkerhed for løn
til de bærende kræfter. Regnskabet viser udgifter på kr. 800.000, akkurat som sidste år. Vi har
investeret i køle/fryserum, LED-lys på lageret og inventar. De største poster er husleje og drift af
varebilen. Vi sætter en ære i at køre i en toptrimmet bil uden rust, det har sine omkostninger. Med
en ny frontrude gik varebilen igennem syn uden anmærkninger og vi kan køre endnu to år.
At vi har indsamlet og fordelt så meget overskudsmad i løbet af året med de få midler, vi har til
rådighed, det er ganske flot. Omregnet til penge koster det en krone at hente et kilo overskudsmad.
Set i forhold til 2016 har vi opnået status quo med hensyn til indsamlet overskudsmad.
Forventningerne til 2018 er oprettelse af en rute 2 med en kølebil, fastansatte på lageret og en støt
voksende gruppe af frivillige og medlemmer.
Udarbejdet af Bente Schjødt, daglig leder

Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst
no-fo.dk, info@no-fo.dk, mobil: 24 80 62 15
Bliv medlem og støt med 200 kroner om året 😊
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