
 

no-fo.dk     info@no-fo.dk           mobil: 24 80 62 15 

NORDJYSK                                                                                                                      Troensevej 19H 
FØDEVAREOVERSKUD               9220 Aalborg Øst 

1 

Årsberetning 2018 
 

Begivenheder: 

Endnu et år er gået på Troensevej 19H i Aalborg Øst. Vi tømte ALDI i Hune en sen aften i januar 
måned. Vi var med til AB Caterings fødevaremesse i Gigantium den 28. februar. I forhold til sidste 
år var vi bedre forberedte. Seks grupper bestående af frivillige og tilmeldte modtagere fik hver deres 
afsnit af Gigantium. Alle udstillere blev kontaktet og vi hentede 1808 kilo overskudsmad i løbet af 
en time. Det var en rigtig god oplevelse og et godt eksempel på samarbejde mellem en leverandør, 
de faste frivillige og modtagere af overskudsmad, der gerne hjælper, når det drejer sig om en 
afsluttet begivenhed. Vi har været koordinator på fordeling af 19 paller forloren skildpadde fra Tulip 
i Vejle. Det gav omtale i medierne og et interview med Anders Lund Madsen i Radio24syv.   

Vi har leveret overskudsmad ved specielle begivenheder: Amnesty International reception, 3om1 
velgørenhed til børn i Indien, Ung Energi Aalborg til Bæredygtighedsfestival, Mød Verden i 
Sohngårdsholmsparken. 

Specielt har vi været med i et projekt, hvor to sygeplejersker hentede mad til flere udsatte familier 
for at klarlægge betydningen af at modtage overskudsmad. Efterfølgende er familierne forsat med at 
hente overskudsmad på eget initiativ. 

En kort periode støttede vi unge i Hobro via en social vicevært. Projektet stoppede, da viceværten 
ikke længere kunne hente overskudsmaden i Aalborg.     

Vi har haft besøg af studerende fra Aalborg Universitet, der har skrevet projekter om madspild og vi 
har været til et arrangement for unge erhvervsfolk og fortalt om Nordjysk Fødevareoverskud. Ira og 
Signe fra Arden Skole havde valgt madspild som emne og kiggede forbi i oktober måned.  

Vi blev kontaktet af et advokatfirma og hentede overskudsmad fra et konkursbo. 

Den gamle kat døde i juli måned. En ny kat har fået jobbet som udendørs musefanger. 

Vi var med i Operation Dagsværk og havde god hjælp fra en studerende fra Katedralskolen.  

Fødevarekontrollen har været på besøg og det gav en glad smiley. 

Vi er blevet medlem af erhvervsnetværk 9220. 
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Udstyr: 

Et af højdepunkterne har været en donation fra Asta og Jul. P. Justesens Fond på kr. 500.000 til 
leasing af en kølebil. Den bliver flittigt brugt og vi kan ikke takke nok for denne donation, der har 
betydet en lettere hverdag uden ekstra pakning af kølevarer ved transport. En stor tak til Asta og Jul. 
P. Justesens Fond.  

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.  

 Nomineringer: 

I starten af året blev den daglige leder, Bente, nomineret til titlen som Årets Nordjyde. Det gav 
omtale i TV2 Nord og betyder, at vi til stadighed bliver genkendt og er kendt i det nordjyske. 

Jesús blev nomineret som Årets Frivillige i Aalborg Kommune. Han fik blomster og et skulderklap 
fra Jørgen Pyndt, der introducerede de nominerede. 

Vi var nomineret til at modtage overskuddet fra julemarkedet på Aalborg Produktionsskole. 

Leverandørsiden: 

Vi har modtaget overskudsmad fra 25 forskellige leverandører i løbet af året. Den 13. januar kunne 
vi fejre tre års samarbejde med AB Catering og den 11. februar var det fire år siden, at vi kørte den 
første varetur til Frugt Karl. Status ved årets slutning er, at vi mandag til fredag henter 
overskudsmad hos AB Catering, Frugt Karl, SuperBrugsen i Vejgaard og Den Gyldne Kringle i 
Nørresundby. Bageriet Aurion i Hjørring ringer, når de har overskudsbrød til afhentning og Danske 
Fragtmænd ringer, når de har frugtkasser i overskud. 

En enkelt gang har vi modtaget produkter fra Sæby Fiskeindustri, Kvickly i Nørresundby og Tulip i 
Vejle. Et samarbejde vi gerne ser udbygget.  

Vi har sagt farvel til ALDI og discountleddet i fødevarekæden og vil fremover fokusere på færre, 
men større leverandører af overskudsmad. 

I november måned fik vi kontakt til Limfjords danske rodfrugter, hvor direktør Niels Ege Nielsen 
bød os velkommen og viste os rundt på fabrikken. Vi henter gulerødder, rødbeder, pastinak og 
persillerødder tre gange om ugen direkte fra produktionslinjen. Det har vakt begejstring hos vores 
modtagere både organisationerne og familierne, der har fået adgang til superfriske grøntsager. Vi 
forventer at udbygge samarbejdet med Limfjords danske rodfrugter i det kommende år, hvor Vittrup 
Fri Fagskole gerne vil være med i et samarbejde om forædling af de frasorterede rodfrugter.   
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I 2018 hentede vi i alt 183.496 kilo overskudsmad. Det er en nedgang i forholdt til 2017, hvor vi 
hentede i alt 231.384 kilo. Nedgangen har to årsager: de to grossister AB Catering og Frugt Karl er 
blevet gode til at begrænse deres madspild – vi har ikke haft en begivenhed som DGIs landsstævne i 
dette år.  

Det går den rigtige vej. Vi skal begrænse madspild og det er kun godt, at vore leverandører får fokus 
på emnet. Vi skal til stadighed finde flere leverandører, der vil med i arbejdet for mindre madspild 
og vi er på rette vej med samarbejdet med Limfjords danske rodfrugter.  

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 
torsdag kl. 8.00 – 9.00. Vi har aftaler med Kofoeds Skole i Aalborg Øst, Det Grønlandske Hus, 
Kaffé Fair i Aalborg Øst, Parasollen KFUM’s sociale café, Hjerterummet Blå Kors Varmestue, 
Dansk Flygtningehjælps Café og Aalborg Produktionsskole. Vi kører fortsat til Møllepladscenteret 
Frelsens Hærs morgenmadstilbud en eller flere gange om ugen med brød, mælk og pålæg. Det 
koster et gebyr kr. 1.000,00 for retten til at hente varer. 

Asylcentrene har været en fast del af gruppen af modtagere, men kontaktpersonerne er blevet 
udvist, centre er nedlagt og vi har indstillet kørsel til de resterende asylcentre, da det ikke har været 
muligt at etablere en tilfredsstillende kontakt. En frivillig fra et center for asylansøgere under 18 år 
henter overskudsmad til en gruppe unge flygtninge.  

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 151.608 kilo overskudsmad til udsatte borgere. Vi har haft besøg 
af 5.977 personer, et gennemsnit på 115 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 sund mad til hverdag. I sandhed et projekt for miljø og udsatte mennesker.  

De frivillige: 

Vi er en fast gruppe på 10 frivillige, hvoraf flere har været med i flere år. Derudover har vi frivillige 
til specielle opgaver indenfor PR. Hvis vi tæller alle med, har vi haft en gennemgang af 100 
frivillige i årets løb. Antallet afspejler, at vi indtil maj måned fortsatte projektet med aktivering af 
modtagerne i det frivillige arbejde for PUF-midler fra Socialstyrelsen. Det har været en succes at 
mobilisere frivillige til enkeltstående begivenheder som Fødevaremessen. Det er straks sværere at  
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fastholde nye frivillige.  

Vi får løbende henvendelse fra personer, der vil være frivillige og gruppens størrelse stiger langsomt 
i antal.   

Torsdag, den 22. november holdt vi julefrokost. Mange ser ikke hinanden i det daglige arbejde, da 
de er fordelt på alle ugens fem hverdage. Det blev hyggeligt samvær med mad fra Kaffé Fair og der 
var intet madspild, for vi fik kun lige, hvad vi kunne spise.   

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. Specielt mangler vi en chauffør til den gamle varebil, så vi kan udvide aktiviteterne og nå 
ud til flere leverandører og dermed øge mængden af overskudsfødevarer og mindske madspild.  

Donationer 

Aalborg Kommune har tildelt kr. 200.000 fra §18-midlerne fire år frem. 

2018 blev året, hvor der kom mange og store donationer fra fonde. Der blev også sendt mange 
ansøgninger af sted. 

De største har været kr. 500.000 fra Asta og Jul. P. Justesens Fond til leasing af en kølebil. Kr. 
200.000 blev udbetalt i 2018, resten fordeles med kr. 100.000 de næste tre år. 

N.C. Nielsens Fond har støttet med kr. 200.000 uden krav til anvendelse. Det har betydet et løft i 
løn til den daglige leder. I alt har vi fået donationer for kr. 631.201,60. Allersidst på året fik vi den 
glædelige besked, at Trygfonden har doneret kr. 294.231 til den daglige drift i det kommende år.   

Medlemmer 

Vi har 20 medlemmer. Det er fortrinsvis ansatte hos Samsung Denmark Research Center i Aalborg 
og familie til den daglige leder og den it-ansvarlige. Vi har brug for frivillige, der har tid og lyst til 
at gøre en indsats for at tiltrække flere medlemmer. 

Hvad vi har nået 

Forventningerne til 2018 var oprettelse af en rute 2 med en kølebil, fastansatte på lageret og en støt 
voksende gruppe af frivillige og medlemmer.  

Vi opnåede at få en kølebil og den daglige leder har i årets sidste halvdel fået løn. Vi har også ansat 
en studentermedhjælper 10 timer om ugen. Dog mangler vi stadig en fuldtidsafløser for den daglige 
leder. Vi vil også gerne have flere faste frivillige og vi vil også gerne have mange flere medlemmer, 
der støtter med 200 kroner om året.  
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Sammen med ønsket om en ekstra chauffør til en rute 2, må det blive de nye mål for 2019. 

Vi har et begyndende samarbejde med andre madspildsprojekter i hele landet og forventer et mere 
formaliseret samarbejde i 2019.  

Årsberetningens afsnit om Socialøkonomisk virksomhed 

Som registreret socialøkonomisk virksomhed skal vi opfylde et socialt formål sammen med andre 
krav, der er nævnt i det følgende: 

1)    Det samlede vederlag m.v. til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres 

funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt eventuelle vederlag til virksomhedens stiftere og ejere. 
2)    Aftaler indgået med nærtstående parter. 
3)    Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue. 
4)    Opfyldelse af betingelser for registrering som RSV: 

a)    Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 
b)    hvordan den er uafhængig af det offentlige, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, og 
c)     hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. § 5, stk. 1, nr. 4. 

5)    Udbetales der et udbytte, skal en registreret socialøkonomisk virksomhed i forbindelse med 

udbetalingen indsende en beregning, der viser forrentningen af den investerede kapital. 
 
1) Bestyrelsen har vedtaget at udbetale kr. 2.500 pr. måned til Bente Schjødt som honorar for ansvar 
og daglig ledelse af Nordjysk Fødevareoverskud. I juni blev aftalen ændret til kr. 10.000 pr. måned 
som A-indkomst. Det blev ændret i august til kr. 20.000 pr. måned.  

2) Nordjysk Fødevareoverskud har indgået skriftlige aftaler med AB Catering og Coop om 
afhentning af overskudsfødevarer. Der er mundtlige aftaler med Frugt Karl, Bageriet Den Gyldne 
Kringle og Bageriet Aurion. Desuden aftale med producenten Limfjords danske rodfrugter.  

Ligeledes har vi aftaler med Frelsens Hær, KFUM&K, Blå Kors, Kofoeds Skole, Kaffé Fair, Dansk 
Flygtningehjælp og Aalborg Produktionsskole om levering af overskudsmad. 

3) Vi har ikke et økonomisk overskud til uddeling. Et overskud vil indgå i næste års drift.  

4a) §5 stk. 1 nr. 1: Socialt formål. 

Vi opfylder et socialt formål ved at uddele overskudsmad til socialt udsatte borgere. Vi har i 
gennemsnit besøg af 115 personer om ugen, der på vegne af deres familier henter overskudsmad 
mod betaling af et gebyr på 20 kroner. Vi uddeler også mad til sociale organisationer, der hver 
betaler 1.000 kroner årligt.  

Vi tilbyder frivilligt arbejde til borgere, der har seriøse udfordringer af social og økonomisk art. Vi 
er åbne overfor at give unge borgere en skolepraktik. 
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4b) §5 stk. 1 nr. 3: uafhængig af det offentlige. 

Vi har i 2018 modtaget støtte fra Aalborg Kommune og fra Socialstyrelsen. Denne støtte er vigtig, 
men betyder ikke, at vi er afhængige af offentlige midler. Vi er en privat virksomhed, hvor 
regnskabet udviser en sund blanding af egenindtægter, medlemskontingenter, donationer fra private 
fonde og offentlige midler.  

4c) §5 stk. 1 nr. 4: inddragende og ansvarlig i sit virke. 

Som nævnt under §5 stk.1 påtager vi os et socialt ansvar ved at tilbyde frivilligt arbejde til borgere, 
der har sociale udfordringer på grund af økonomi, sygdom, en stor familie, vanskeligheder på det 
kulturelle område og sproglige barrierer. Vi arbejder på at få økonomi til at tilbyde job på særlige 
vilkår, eksempelvis fleksjob.  

5) Social håndtering af overskud. 

Nordjysk Fødevareoverskud støtter mange sociale organisationer og initiativer gennem det daglige 
arbejde med distribution af overskudmad. Vi kører med et driftsbudget, der er skrøbeligt og som 
kun hænger sammen, fordi de aktive frivillige og den daglige leder accepterer, at der ikke er mange 
penge til lønninger.  

 
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 😊   
 
 


