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Referat fra bestyrelsesmøde  
i Nordjysk Fødevareoverskud 

Torsdag, 30. august 2018, Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst 
   

Deltagere:  

Bente Schjødt  

Klaus Hansen  
Victoria Pérez Schjødt 
Jesús Manuel Pérez Pueyo 
Peter Als  
 
   

Referat:  
   

1. Valg af dirigent og referent  
 

Dirigent: Bente. Referent: Peter. 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden blev godkendt. 

3. Status på ansøgninger – budget - regnskab  
 

Vi har i øjeblikket rimelig mange ansøgninger ude, hvor vi søger om støtte til forskellige projekter. 
Herunder har Bente søgt ved Trygfonden, planlægger at søge ved Nordea samt sende flere ansøgninger 
i løbet af efteråret. Yderligere undersøger Rasmus mulighederne for at søge midler ved Socialstyrelsen. 
 
Det har tidligere vist sig i forbindelse med fondsansøgninger at være en god strategi at søge fonde på 
tidspunkter, hvor uddelingen sker i årets sidste kvartal. 
 
Der sker ingen ændringer i budgettet. Dog bemærkes det, at vi i forhold hertil ikke har haft 
tilstrækkelige indtægter fra medlemskontingenter samt bidrag fra udsatte borgere/sociale 
organisationer i forbindelse med maduddelinger. Til gengæld har vi haft en væsentligt større indtægt 
end budgetteret fra donationer via private og offentlige fonde. 
 

4. Lønpulje til daglig leder og til projektansættelser 
 

Vi har fået tildelt kr. 200.000 fra Grosserer, Konsul N. C. Nielsens Fond. Denne store donation afsættes 
til oprettelsen af en lønpulje. 
  
Bestyrelsen besluttede, at den daglige leder aflønnes med 20.000 kr. pr. måned plus feriepenge, indtil 
der ikke er flere penge i lønpuljen. Samtidig bortfalder den nuværende ordning på 10.000 kr. pr. måned 
plus feriepenge til den daglige leder. 
 
Bestyrelsen besluttede at oprette en projektansættelse, hvor den daglige leder kan disponere over en 
ekstra medarbejder ved behov herfor. Projektansættelsen kan f.eks. indeholde opgaver indenfor 
madindsamling og uddeling, medlemshvervning og mobilisering af frivillige mm.  
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En mindre del af lønpuljen reserveres til produktion af video’er, der fortæller om Nordjysk 
Fødevareoverskud og hvad vi laver. Video’erne skal fungere som værktøjer til rekruttering af frivillige 
samt i fondsansøgninger. 
 

5. Medlemshvervning og mobilisering af frivillige 
 

Den projektansatte kan som en del af sine opgaver arbejde med at hverve medlemmer og mobilisere 
frivillige (jf. pkt 4). 
 
Victoria arbejder med at rekruttere frivillige fra Universitetet. 
 
Bestyrelsen diskuterede at anvende tryksager og plakater på det fysisk nærliggende Trekanten, men 
det kræver at vi kan producere meget opmærksomhedsgivende materiale eller finde en placering på 
Trekanten, hvor vores tilbud skiller sig ud fra alt det andet materiale. 
 
Genindførsel af fællesspisning (jf. pkt. 8). 
 

6. Strategi for det videre arbejde: hvordan skal vi udvikle os? 
 

På sidste bestyrelsesmøde konkluderes det, at en uforholdsmæssig stor del af arbejdsfunktionerne i 
Nordjysk Fødevareoverskud udfyldes af Bente, som vi ikke nødvendigvis kan forvente vil fortsætte med 
dette i fremtiden. Derfor er vi nødt til at lægge en strategi for Nordjysk Fødevareoverskud, hvor denne 
udfordring imødegås. Skal organisationen afvikles, trappes der ned for visse aktiviteter (f.eks. færre 
dage med uddelinger eller anvende færre men større leverandører), udvikles (f.eks. hvis vi får råd til 
ansættelser) eller fusioneres med en anden organisation? 
 
Bestyrelsen besluttede, at den fremtidige strategi går på at stabilisere og konsolidere Nordjysk 
Fødevareoverskuds aktiviteter i Aalborg. Helt konkret vil vi gerne uddele mere overskudsmad i Aalborg. 
 
For at nå denne målsætning skal vi: 
- Have vores anden bil ud at køre (Klaus har meldt sig som chauffør på denne) 
- Finde flere leverandører 

 

7. Supplering af bestyrelsen 
 

Kristian har valgt at træde ud af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen suppleres med Klaus og Victoria, hvormed bestyrelsen igen består af 5 medlemmer. 

 

8. Eventuelt 
 

Nordjysk Fødevareoverskud afholder fællesspisning for frivillige og bestyrelsen 27. sep. fra kl. 18 på 
Troensevej. Hvis konceptet fungerer godt, vil vi løbende afholde fællesspisning som en del af 
mobiliseringen af frivillige. 
 
Bente foreslog, at vi engang laver en solidaritetsfest, hvor Nordjysk Fødevareoverskud kan lave mad og 
drikke ud af overskudsfødevarer, mens gæster kan donere et beløb herfor.  
 


