NORDJYSK
FØDEVAREOVERSKUD

Referat fra generalforsamling
i Nordjysk Fødevareoverskud
Lørdag, 25. marts 2017, Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst
Deltagere:
Nicklas Schreiber Nielsen (bestyrelsen)
Bente Schjødt (bestyrelsen)
Peter Als (bestyrelsen)
Jesús Manuel Pérez Pueyo (bestyrelsen)
Poul Mortensen (modtager/frivillig)
Kirsten Berthelsen (modtager)
Afbud: Hardy Jensen (bestyrelsen)
Referat:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Bente. Referent: Peter.
2. Bestyrelsens beretning
Bente gennemgik bestyrelsens beretning for år 2016. Den blev godkendt af generalforsamlingen.
Beretningen er tilgængelig i årsrapporten, der kan ses på no-fo.dk under ”Nyheder”.
3. Valg af revisor
Redmark blev valgt som ny revisor.
4. Godkendelse af årsregnskab
Regnskabet blev underskrevet og godkendt af de på generalforsamlingen tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Årsregnskabet er tilgængeligt i årsrapporten, der kan ses på no-fo.dk under ”Nyheder”.
5. Godkendelse af budget
Budgettet for 2017 blev godkendt af generalforsamlingen.
Budgettet for 2017 er tilgængeligt i årsrapporten, der kan ses på no-fo.dk under ”Nyheder”.
6. Behandling af indkomne forslag
6.1 Forslag til vedtægtsændringer fremgår af det vedhæftede dokument
a) Forslag til vedtægtsændring: paragraf 3
”…uddeles til værdigt trængende enkeltpersoner, familier og sociale organisationer” ændres til
”…uddeles til værdigt trængende familier og enkeltpersoner”.
b) Forslag til vedtægtsændring: paragraf 5
”Der opkræves et engangskontingent…” ændres til ”Der opkræves et årligt kontingent…”.
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c) Forslag til vedtægtsændring: paragraf 6
”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med fem ugers varsel…” ændres til
”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med tre ugers varsel…”.
Sætningen ”…, ved indkaldelse pr. e-mail eller undtagelsesvis pr. brev til medlemmer uden forbindelse
til Internettet” ændres til: ”og ved indkaldelse pr. e-mail.”
”…senest fire uger før generalforsamlingen” ændres til ”…senest to uger før generalforsamlingen”.
d) Forslag til vedtægtsændring: paragraf 7
”…indkaldes af bestyrelsen fire uger før …” ændres til ”…indkaldes af bestyrelsen tre uger før…”
”…udsendes også fire uger før…” ændres til ”…udsendes også tre uger før…”
e) Forslag til vedtægtsændring: paragraf 11
”Organisationens årsregnskab godkendes af en registreret eller statsautoriseret revisor” ændres til
”Organisationens årsregnskab gennemgås af en registreret eller statsautoriseret revisor”.
Alle indkomne forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Det kræver en ekstraordinær
generalforsamling at stadfæste ændringerne. Den ekstraordinære generalforsamling blev fastsat til
torsdag, den 4.maj 2017.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Den nuværende bestyrelse består af: Hardy Jensen, Nicklas Schreiber Nielsen, Bente Schjødt, Kasper
Lindvig og Peter Als. Tre har siddet i to år og er på valg i år. Hardy, Nicklas og Bente. Kasper er
ekstraordinært på valg.
Kasper genopstillede ikke.
Nicklas genopstillede ikke.
Peter var ikke på valg og er stadig i bestyrelsen.
Bente genopstillede og modtog genvalg til bestyrelsen.
Jesús stillede op og modtog valg til bestyrelsen.
Hardy genopstillede ikke til bestyrelsen. I stedet stillede han op og modtog valg som suppleant.
Vi har plads i bestyrelsen til nye kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, der kan vælges ind på den
ekstraordinære generalforsamling.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 4. maj kl. 19-21.
Her skal vedtægtsændringerne fra referatets punkt 6.1 endeligt godkendes.
Yderligere kan der vælges nye medlemmer ind i bestyrelsen.
8. Eventuelt
•

Peter deltager i infomøde om Food Trucks i Aalborg d. 6. april kl. 16-17 på Frederikstorv.
Vi overvejer muligheden for selv at bestyre en sådan Food Truck i sommerperioden med salg af
smoothies eller samarbejde med disse Food Trucks ved at forsyne dem med overskudsfødevarer.
•

Vi overvejer muligheden for sponsorater via sponsornavne på vores lager. Bente spørger vores to
grossister samt Coop herom.
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•

En praktikvejleder indenfor det grafiske område vil gerne udføre opgaver for os, hvor vi kun skal
betale prisen til materialer. De kunne f.eks. lave noget til vores mange hvide vægge ude på lageret. Vi
overvejer mulighederne for, at de kan designe og opsætte sponsornavne på lageret.
•

Vi diskuterede mulighederne for at bruge vores budcykler til at bringe varer ud. Vi kan sagtens lave
en udbringningsrute. Men det kræver frivillige, der er vant til at køre på budcykler.
•

Vi arbejder på at få flere leverandører af overskudsfødevarer, herunder Kvickly i Nørresundby, da vi
i perioder mangler visse fødevarer.
•

Vi diskuterede mulighederne for at opnå en indtægt og udbrede Nordjysk Fødevareoverskuds
navn ved at producere og afsætte vores flotte krus med logo på. F.eks. via crowdfunding.
•

Vi diskuterede forskellige muligheder for at ”nudge” vores brugere til en mere hensigtsmæssig
adfærd under fødevareuddelingerne fra lageret. Dette kan især blive aktuelt i forbindelse med
sommeren/bedre vejr, hvor vi forventer flere mennesker samlede udenfor lageret før og under
uddelingerne. Dette kan give problemer i forhold til støj, affald og anden uhensigtsmæssig adfærd.
Løsninger herpå kan f.eks. være opsætning af skilte med billeder, aflåsning af døre, ændret indretning
og frivillige der fungerer som ”gårdvagter”.
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