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Referat fra bestyrelsesmøde 

i Nordjysk Fødevareoverskud 
Torsdag, den 31. januar 2019 kl. 17.30, Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst  

 

Deltagere: 

Bente Schjødt  

Victoria Pérez Schjødt 

Jesús Manuel Pérez Pueyo 

Peter Als  

 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019. 

Poster for regnskabet 2018 og budget for 2019 blev gennemgået.  

Bestyrelsen afventer information fra revisoren vedr. afgivelse af underskrift på regnskabet. 

Den økonomiske målsætning for resten af 2019 er at opnå yderligere ca. 400.000 kr. i 

donationer. 

4. Fastlæggelse af dato og dagsorden for generalforsamling. 

Næste generalforsamling afholdes lørdag 16. marts kl. 10-12. 

 

5. Retningslinjer for timebetaling af "medarbejdere". Hvem og under hvilke omstændigheder 

kan vi tilbyde en timeløn? 

Jesús laver et udkast til retningslinjer ud fra følgende: 

- Vi skal ansætte under ordentlige forehold, herunder ikke tilbyde under mindsteløn. 

- Ansættelse må ikke medføre, at vedkommende bliver trukket i andre ydelser. 

- Der skal være klare linjer mellem at være frivillig og at være lønnet. For at forebygge 

situationer, hvor frivillige oplever at lave frivilligt arbejde, som andre får løn for. 

- Ansættelse foregår via korte projektansættelser. 
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Mulige projektansættelser kan være indeholde arbejdsfunktioner som bogføring, fundraising 

(evt. specifikke tidskrævende ansøgninger som Socialstyrelsen), rengøring, 

medlemshvervning og rekruttering af leverandører. Andre muligheder er afhentning og 

uddeling af fødevarer, men her kan det være svært at adskille lønnede opgaver fra frivillige 

opgaver. 

Vi har tidligere undersøgt muligheden for at hyre et eksternt salgsfirma til 

medlemshvervningen, men vi skal i så fald finde en løsning, hvor vi ikke risikerer at ødelægge 

Nordjysk Fødevareoverskuds image. 

 

6. For at sikre en stabil løn skal vi have penge i kassen. Det kræver en styrket indsats på 

fundraising området og/eller at holde igen med udgifter. 

Ja. 

 

7. 5 års jubilæum den 4. oktober 2019 – det er en fredag.  

Afholdes ved Nordjysk Fødevareoverskud. 

Jubilæumsfesten skal indeholde talere, underholdning og tilberedt mad. 

- Vi håber, at få borgmesteren Thomas Kastrup-Larsen til at holde en tale. Ellers Mai-Britt 

Iversen eller Mads Duedahl. 

- Talere bør også bestå af modtagerorganisationer, der kan fortælle, hvad 

overskudsfødevarerne betyder for dem.  

- Vi vil også gerne have leverandører som talere. 

- Bente forsøger at invitere Niels Hausgaard som underholdning. 

 

Invitationer sendes til alle brugere, nuværende og tidligere samarbejdspartnere, rådmænd, 

modtagerorganisationer og leverandører. 

 

8. Medlemshvervning og mobilisering af frivillige. 

Bente har fået flere henvendelser på sit frivilligopslag, men i sidste ende har ingen af 

henvendelser vist sig tilstrækkeligt seriøse til at mødes. 
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Victoria prøver at rekruttere frivillige fra universitetet, f.eks. ved at informere om Nordjysk 

Fødevareoverskud via relevante facebook grupper eller studiesekretærer, der kan sende info 

ud. 

 

Vi har brug for en frivillig chauffør i vores strategi for det videre arbejde (jf. pkt. 9).  

 

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

Vi har haft en nedgang i mængden af afhentede overskudsfødevarer. Derfor håber vi 

samarbejdet med Limfjords kan fortsætte. Yderligere skal vi have en afhentningsrute nr. 2 

op at stå, så vi kan hente yderligere overskudsfødevarer. 

 
For at gennemføre dette har vi brug for at rekruttere en frivillig chauffør til først at varetage 

kørslen til Limfjords. Derefter kan vedkommende forhåbentlig starte en afhentningsrute nr. 2 

som chauffør her. 

 

Peter prøver at rekruttere en frivillig chauffør via De Frivilliges Hus, mens Bente kontakter 

jobcenteret eller 3F om at få en person i f.eks. en praktik som chauffør i en afgrænset 

periode på eksempelvis 2 timer om ugen i 3 måneder.  

 

10. Eventuelt. 

Klaus er udtrådt af bestyrelsen. 


