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Årsberetning 2019 
 

Den bæredygtige arbejdsplads. 

Vi forfølger visionen om at være en arbejdsplads for personer på kanten af 

arbejdsmarkedet. Derfor er det glædeligt, at vi i februar kunne byde den første flexjob 

ansatte velkommen. I efteråret fik vi efter flere tilløb ansat en person på socialt 

frikort. Vi har også haft stor glæde af en meget velkvalificeret praktikant, der valgte 

os som praktiksted. Og vi har stadigvæk en god og effektiv studentermedhjælper.  

Vi var med i Operation Dagsværk den 6. november og havde fire studerende fra 

henholdsvis Katedralskolen og Hasseris Gymnasium til at hjælpe os igennem dagen. 

Samtidig gav vi kr. 2.000 til deres projekt for unge med handicap i Uganda.  

 

Statistik for hele året. 

• Vi har i alt hentet 198,7 tons overskudsmad. 

• Det bliver lidt over 3,8 tons i gennemsnit pr. uge. 

• Fordelingen ser således ud:  

36% grøntsager (knap 71 tons), 21% frugt (41 tons), 16% mejerivarer (31.8 tons) 

og 12% brød (24.2 tons). Tilsammen udgør de 4 varegrupper 85% af den mad, vi 

henter. 

• Vi har uddelt 165,4 tons til økonomisk trængte familier direkte fra lageret på 

Troensevej 19H.  

• I gennemsnit har vi haft besøg af 130 familier pr. uge og de har hver modtaget 

29 kilo god og nærende overskudsmad. 

• Vi har uddelt 25,6 tons til sociale organisationer og specielle begivenheder.   

• Der er cirka 1,1 tons på lageret ved årsskiftet og vi har haft cirka 6 tons, der er 

gået til biogas. 
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Begivenheder.    

Igen i år har vi været med ved Fødevaremessen i Gigantium. Vi blev ganske vist afvist 

ved indgangen, men kom igennem kontrollen ved nærmere forklaring. Det fungerede 

også fint i år med en blanding af frivillige og modtagere af overskudsmad, der i 

forening fik bjerget 3 tons fine madvarer.  Vi har hentet sodavand fra Karnevallet og 

fyldte kølebilen med varer fra Nibe Festivalen i juli måned. 

 

Vi har i årets løb leveret mad til flere begivenheder. Stay Human Årsmøde, Stafet for 

Livet i Fjerritslev, Mød Verden i Aalborg og et arrangement i forbindelse med 

Bæredygtighedsfestivalen, hvor børn fik set og smagt på overskudsmad. Vittrup Fri 

Fagskole fik leveret kartofler til tema om madspild og sommerlejren for Tjernobyl 

Børn fik leveret overskudsmad ad flere omgange.  

 

Vi har en udfordring i sommermånederne, hvor de sociale organisationer holder 

lukket. Det kan være svært at afsætte de mange sække med 10 kilo sukker og mel til 

enkelte familier. Vi vil derfor gerne i kontakt med sommerlejre, der har et socialt eller 

bæredygtigt perspektiv.  

 

Den største begivenhed i 2019 har været fem års fødselsdagen den 4. oktober. Spar 

Nord Fonden gav kr. 100.000 til istandsættelse af lokaler, indkøb af udstyr og betaling 

for underholdning til festen. Vi havde i løbet af dagen besøg af mere end 100 gæster. 

Kristoffer Hjort Storm fra Dansk Folkeparti holdt en tale på vegne af Aalborg Byråd, 

Antonia Cornean, leder af Dansk Flygtningehjælps Café talte på vegne af de sociale 

organisationer og Omar Marzouk stod for underholdningen. Det var en god dag med 

masser af positiv energi og gaver til ansatte og frivillige. 
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Igen i år har vi haft besøg af studiegrupper fra AAU. Vi har haft besøg af elever fra 

Støvring og vi har haft rundvisning for elever fra UngAUC i Aalborg. Specielt havde vi 

besøg af den daværende skatteminister Karsten Lauritzen og vi har haft besøg af 

militærpersoner fra Varde, der var på øvelse i Nordjylland i simulering af en 

katastrofesituation, hvor vi kunne bidrage med levering af mad. Som en sjælden gæst 

havde vi besøg af to medarbejdere fra Udvidet Økonomisk Rådgivning under Familie- 

og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. Det var et godt og vigtigt møde, 

der gav os mulighed for at forklare, hvad den rette indstilling er, når borgere kommer 

for at modtage overskudsmad.  

 

Leverandørsiden: 

Vi har modtaget overskudsmad fra 25 forskellige leverandører i løbet af året.  

 

Status ved årets slutning er, at vi mandag til fredag henter overskudsmad hos AB 

Catering, Frugt Karl, Bilka, Jensen Brød, Skalborgbageren og Limfjords danske 

rodfrugter. Vi har aftale med Wrist Ship Supply om ad hoc afhentning og det er blevet 

til 6.871 kilo i løbet af året. Meny i Østre Havnegade får besøg hver onsdag. Når 

Vildmosekartoflen ringer står der flere paller til os. Rema1000 i Pandrup leverede i 

december 430 pakker med økologiske æg. En aftale vi følger op på i det nye år. En 

medarbejder fra Restaurant Flammen kigger ind engang imellem sammen med sine 

børn og har rundstykker og andet overskud med til os. Det er en fin gestus og en god 

måde at vise børn vejen til en bæredygtig fremtid.   

 

Vi har sagt farvel til SuperBrugsen i Vejgaard, der efter overgang til toogoodtogo 

konceptet havde meget få overskudsvarer til os. Vi har også sagt farvel til Den Gyldne 

Kringle på Thistedvej, idet vi forsøger at køre bæredygtigt og ikke for langt efter for få 

varer. 
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Det er afgjort blevet sværere og mere arbejdskrævende at hente overskudsmaden. 

Men lige vigtigt er det både fra et miljømæssigt og socialt perspektiv. Vi skal fortsætte 

med at nedbringe udledningen af CO2 til atmosfæren og vi skal fortsætte med at finde 

overskudsmad til de mange, der hver uge besøger lageret for at sikre sin familie sund 

mad på bordet på et meget lille budget.  

 

Vi har hentet 49 tons overskudsmad hos Bilka i Skalborg siden starten i februar 

måned. Det er et samarbejde, der er forløbet meget tilfredsstillende og et samarbejde, 

som vi håber, kan blive udbygget i det kommende år. Der er mere arbejde ved at hente 

overskudsmaden hos detailhandlen, det kræver mere sortering og registrering af flere 

forskellige varer i mindre mængder. Men vi gør det gerne.    

 

Modtagerne: 

Der er i årets løb leveret mad til 20 forskellige projekter og organisationer. Vi har 

faste aftaler med Kofoeds Skole, Det Grønlandske Hus, Møllepladscenteret Frelsens 

Hærs morgenmadstilbud, Parasollen KFUM’s sociale café, Hjerterummet Blå Kors 

Varmestue, Dansk Flygtningehjælps Café Smukke Kulturer, Kaffé Fair i Aalborg Øst 

og AMU Nordjylland. Det koster et gebyr kr. 1.000,00 for retten til at hente varer. Da 

vi fortsat ikke har kapacitet til at udbringe varer, henter organisationerne maden 

hver tirsdag og onsdag morgen mellem kl. 8.00 og 9.00. Vi håber stadig på hjælp fra en 

fond, således at vi igen kan tilbyde at udbringe maden til de forskellige organisationer 

og udvide antallet af organisationer, der gerne vil være med, men ikke har mulighed 

for selv at hente overskudsmaden.  

 

Det er fortsat en stor 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  
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den indsamlede mad til dens formål: måltider til mennesker. I forhold til sidste år har 

vi øget antal tons fra 151,6 til 165,4 tons overskudsmad, udleveret direkte til udsatte 

borgere. Vi har også øget antallet af besøgende til lageret fra 115 personer i 

gennemsnit pr. uge til 130 personer i gennemsnit pr. uge. De fleste repræsenterer en 

familie og vi hjælper således rigtig mange familier med sund mad til hverdag. Vi er på 

femte år et projekt for både miljøet og udsatte mennesker.  

Udstyr, lager og kontor: 

Vi nyder stadig godt af den gavmilde 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.  

 

Spar Nord Fonden har igen i år været flinke og vi fik kr. 100.000 til fejring af femårs 

fødselsdagen. Der var i beløbet afsat penge til nye tæpper i kontor og hyggerum, nyt 

epoxy på lagergulvet, maling af vægge og indkøb af flere rulleborde. Det betød, at vi 

stolt kunne fremvise lokalerne på fødselsdagen den 4. oktober. Mange, mange tak til 

Spar Nord Fonden, der i alle årene har været en gavmild bidragsyder til vores arbejde. 

Og tak for de smukke blomster på selve fødselsdagen.  

 

Fonde, der har støttet os i 2019: 

Solar Fonden af 1978     kr.   30.000,00 

Ejendomsmæglernes Fond    kr.   10.000,00 

Lemvigh-Müller Fonden     kr.   50.000,00 

Inge og Asker Larsens Fond    kr. 125.000,00 

Legat HP Strengberg og Hustru   kr.   10.000,00 

Nordea-fonden      kr.   30.000,00 

Spar Nord Fonden      kr. 100.000,00 
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Torben og Alice Frimodts Fond    kr.   20.007,00 

Otto og Gerda Bings Mindelegat   kr.     8.000,00 

Marie & M.B. Richters Fond    kr.   50.000,00 

Trygfonden      kr. 429.231,00 (dec. 2019)  

kr. 294.231,00 (dec. 2018)  

 

Vi er umådelig taknemmelige for støtten fra alle fondene. Selvfølgelig betyder 

størrelsen på beløbet noget, men det giver et hop i hjertet, hver gang vi får et positivt 

tilsagn. Mange tak til alle fonde, der har støttet hos gennem årene. Trygfonden er helt 

særlig, fordi den har støttet med store beløb både sidste år og i år. Det betyder, at vi 

også kan gøre en forskel i det kommende år uden at være nervøse for et økonomisk 

sammenbrud. 

 

Den 12. november havde vi besøg af direktøren for OAK-Foundation Denmark, Esther 

Nørregård-Nielsen. Vi håber på et fremtidigt samarbejde med Fonden. 

 

Fra Aalborg Kommune får vi frem til og med år 2021 årligt kr. 200.000 til drift. 

Midlerne er en del af §18-puljen til frivilligt arbejde. Vi vil arbejde for at komme på 

det rigtige budget som en del af bæredygtighedsstrategien for Aalborg Kommune.  

 

De frivillige: 

Vi er en organisation, drevet af frivillig arbejdskraft og vi har en trofast gruppe på 12 

frivillige. Derudover har vi frivillige til specielle opgaver, eksempelvis til PR og 

formidling. Det er fortsat en udfordring at tiltrække kvalificerede frivillige. Vi kan 

glæde os over, at vi har en stabil og god gruppe. Den må gerne vokse sig større i det 

nye år. 

I juli måned gik de frivillige sammen og gav den daglige leder to feriedage. 
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Den 1. november havde vi en af de sjældne begivenheder, hvor vi mødes, spiser og 

snakker. Mange ser ikke hinanden i det daglige arbejde, da de er fordelt på alle ugens 

fem hverdage. Det blev hyggeligt samvær med en fødselsdagsgave fra AMU 

Nordjylland i form af smørrebrød. Vin og andet godt fra gaveboden blev fortæret og vi 

fik fordelt alle de flotte gaver fra fødselsdagsfesten.    

 

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. En af de frivillige er overgået til at være ansat i et flexjob, 

så vi har fået en chauffør til at køre en af varebilerne tre dage om ugen.  

 

Medlemmer 

Vi har 22 medlemmer og det er meget lidt. Bestyrelsen kan bestå af fem medlemmer, 

men har været på fire medlemmer hele året. Vi har brug for frivillige, der har tid og 

lyst til at gøre en indsats for at tiltrække flere medlemmer. Det må blive et 

fokusområde i det nye år.  

 

Hvad vi har opnået 

Vi udvikler os til det bedre. I år har vi fået en chauffør til bil nr. 2 og vi har kastet os 

ud i at hente mad hos Bilka, som er den største dagligvarebutik i Nordjylland. Vi 

fastholder at uddele overskudsmad alle hverdage mandag til fredag. Det betyder, at vi 

altid har en deadline kl. 16 og vi skal kunne mobilisere frivillige til uddeling hver dag. 

Det er lykkedes ganske godt. Vi har i årets løb kun haft fem utilsigtede lukkedage, 

hvoraf de to kan henføres til vedligeholdelse af lageret.  

 

Vi har fået to ansatte på særlige vilkår og vi kan fastholde både en 

studentermedhjælper og en daglig leder, der begge får en fast månedsløn. 
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Vi vil gerne tage springet og udbrede vores koncept til andre byer. Vi vil også gerne 

være mere udadvendte og fortælle om vores måde at overvinde madspild til skoler, 

gymnasier og andre læreanstalter. Det kræver dog stadig en afløser for den daglige 

leder og det må vi arbejde på i det nye år.    

 

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. 
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1) Bestyrelsen har vedtaget at udbetale kr. 25.000 pr. måned til Bente Schjødt som 

     løn for ansvar og daglig ledelse af Nordjysk Fødevareoverskud.  

 

2) Nordjysk Fødevareoverskud har indgået skriftlig aftale med AB Catering om 

    afhentning af overskudsfødevarer. Der er mundtlige aftaler med Frugt Karl, Bilka  

    Skalborg, og Wrist Ship Supply. Desuden aftaler med producenterne Limfjords  

    danske rodfrugter og Jensen Brød. Flere leverandører er tilknyttet virksomheden i 

    mindre grad.   

    Ligeledes har vi aftaler med Frelsens Hær, KFUM&K, Blå Kors, Kofoeds Skole,  

    Kaffé Fair, Dansk Flygtningehjælp og AMU Nordjylland 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 130 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 ansætter personer på særlige vilkår og 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. 

  

4b) §5 stk. 1 nr. 3: uafhængig af det offentlige. 

Vi har i 2019 modtaget støtte fra Aalborg Kommune. Denne støtte er vigtig, men 

betyder ikke, at vi er afhængige af offentlige midler. Vi er en privat virksomhed, hvor  
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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 ansætte borgere med 

specielle udfordringer på særlige vilkår og vi tilbyder frivilligt arbejde til borgere, der 

har sociale udfordringer på grund af økonomi, sygdom, en stor familie, vanskeligheder 

på det kulturelle område og sproglige barrierer.  

 

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. Dog har vi i 

2019 støttet Operation Dagsværk med kr. 2.000 mod at fire gymnasieelever arbejdede 

nogle timer med indsamling af overskudsmad.  

 

Udarbejdet af Bente Schjødt, daglig leder 
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