
 

 1 af 3 

Referat fra bestyrelsesmødet i NOFO 

Tirsdag, den 15. august 2017 kl. 18 – 20, Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst  
 

Deltagere: Bente, Jesús, Peter 
 

1. Valg af dirigent og referent. 

Ingen dirigent valgt. Referent: Peter 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 
3. Status på ansøgninger – budget – regnskab. 

Budget/regnskab: Overordnet holder budgettet for resten af året med følgende bemærkninger 

- Vi skal have flere medlemmer for at nå de budgetterede indtægter for medlemskontingentet. 

- Vi har nået det budgetterede mål for donationer. Dette skyldes dog især en stor øremærket 

donation fra Spar Nord fonden. 

- Der er overskud på posten “Bidrag fra udsatte borgere” i forhold til budgettet, hvilket har stor 

betydning for, at det samlede budget holder. 

- Brændstofforbruget er stabilt, men vi skal nok forvente at bruge mere end budgetteret.  

- Udgiften til posten “Husleje inkl. forbrug” forventes at stige pga. øget el-forbrug til det 

etablerede kølerum.  

 
Vi vil gerne skaffe penge til en kølebil. En kølebil vil betyde, at vi ikke skal pakke køle-frysevarer i 

kølekasser, men kan læsse dem direkte i kølebilen og herfra videre til køle-fryserummet. Det vil 

betyde en stor aflastning i det daglige arbejde. 

 
4. Ideer til finansiering/indtægter, nye ansøgninger. 

- Der er ingen ansøgninger ude lige nu 

- Bente sender snart en ansøgning til Velux fonden 

- Bente arbejder på en ansøgningen til Miljøstyrelsen vedr. et nyt projekt 

- Bente overvejer en ansøgning til Trygfonden vedr. et projekt med en sundhedsmæssig vinkel 
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- Vi vil arbejde for at komme på driftsbudgettet for Aalborg Kommune. Bente overvejer hvilke 

relevante medlemmer af byrådet vi kan snakke et møde med herom. Per Clausen kunne være en 

mulighed.  

- Vi kan lave en ordning, hvor Aalborg Kommune betaler Nordjysk Fødeoverskud for muligheden 

for at udstede et kort til folk, der så kan hente fødevarer hos os. Dette koncept kan potentielt 

udvides til andre kommuner. 

- Vi bør have en underskriftsindsamling med støtteerklæringer liggende, som vi kan bruge til at 

vise vores nytteværdi overfor Aalborg Kommune. 

- Vi kan forøge Nordjysk Fødevareoverskud’s indtægter på posten “Bidrag fra udsatte borgere” ved 

at få flere mennesker til at hente overskudsfødevarer ved os. Hermed gør vi også nytte for et 

større antal udsatte mennesker. Dette kan potentielt opnås ved at udvide åbningstiderne, hvilket 

dog kræver flere ressourcer, f.eks. i form af frivillige. 

- Pladspenge via kommunen, hvilket dog kræver ressourcer til supervision 

- Vi kan søge Jammerbugt Kommune og Vesthimmerland Kommune om et bidrag, når vi kører til 

deres asylcentre med overskudsfødevarer.  

- Salg af bøger fra kontoret på Troensevej. 

- Opsætte sponsorskilte inde på lageret på Troensevej mod betaling fra sponsorer. 

 
5. Medlemshvervning og mobilisering af frivillige.  

Mobilisering af frivillige: 

- Peter er til stede ved FrivilligBørs Aalborg d. 14. sep. i Aalborg Kongres & Kultur Center og ser, om 

der er potentielle samarbejdsmuligheder blandt deltagerne. 

- Bente opdaterer vores annonce på Frivilligjob. 

- Bente sender en mail til Morten fra De Frivilliges Hus vedr. frivilligannonce i deres nyhedsbrev. 

- Vi bør få trykt en plakat til opsætning ved indgangen til Trekanten Bibliotek- og Kulturhus. 

- Vi vil gerne finde en Facebook kompetent frivillig, der fokuserer på at PR & marketing via vores 

facebook side.   
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Medlemshvervning: 

- Vi overvejer mulighederne for at gøre det mere attraktivt at være medlem. F.eks. via 

medlemsfordele (f.eks. mulighed for at hente overskudsfødevarer) eller en medlemsfest. 

- Afholdelse af en støttefest (eller fest til rekruttering af nye frivillige). På vores Frivilligmøde d. 7. 

sep. vil vi rekruttere frivillige til et festudvalg, der kan arbejde hermed.   

- Få små og større butikker til at støtte Nordjysk Fødevareoverskud økonomisk som medlemmer 

og samtidig reklamere for os med et klistermærke eller en seddel på butiksvindue/i butikken om, 

at butikken støtter vores sag. Peter udarbejder et foreslag til tekst på ca. 1/2 A-4 side, som kan 

opsættes i butikker. 

 
6. Eventuelt. 

Det foreløbige regnskab for året sættes på hjemmesiden og sammenholdes med den samlede 

mængde afhentede fødevarer. Evt. kan vi sammenholde dette med andre organisationers 

effektivitet i afhentningen. Vi beregnede, at Nordjysk Fødevareoverskud bruger under 1 krone pr. 

1 kg indsamlet, behandlet og udleveret overskudsmad. 


