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Referat af bestyrelsesmøde i NOFO 

Søndag, den 20. september 2020 kl. 10.00, Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst  
 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Bente. Referent: Peter 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt, med tilføjelse af punkt 9: “Hyppighed af bestyrelsesmøder”. 

 

3. Siden sidst med status. 

Vi er begyndt at pakke madkasser til uddeling. Det er en stor arbejdsbyrde for de frivillige 

og dyrt i emballage. 

 

Det var en succes at holde sommerferielukket, da der i perioden ikke er modtagere nok til 

at aftage fødevarer. Så vi gentager det til næste år. 

 

Modtagere skal være ved afhentningsstedet inden kl. 16.30, så de frivillige kan tælle hvor 

mange kasser, der skal pakkes (max. 25 kasser). Dvs. vi kan tage imod maksimum 25 

husstande pr. åbningsdag, da en husstand oftest møder frem med mindst 2 personer. 

  

Vi modtager ikke længere fødevarer fra Frugt Karl. Vi mangler overskudsfødevarer og leder 

derfor efter nye leverandører. 

 

Der kommer hele tiden nye modtagere til, hvilket øger arbejdspresset hos de frivillige 

. 
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Bente har indsendt forespørgsel om økonomisk tilskud via de kommunale byrådspolitikere, 

der har vist interesse for vores projekt. 

 

Heine har rettet henvendelse vedr. problemerne med trafikken i området, hvor vi hører til. 

 

Vi har ikke haft udbringning i perioden siden sidst. Vi er ved at udarbejde en liste over faste 

modtagere, der har et handicap der gør at de ikke kan møde op til vores uddeling. Vi 

starter projektet op til efteråret. Det er vigtigt, at vi begynder at køre ud, nu hvor der 

kommer flere restriktioner mod forsamlinger. 

 

Vi har ikke konstateret et eneste tilfælde af covid19 blandt vores brugere, ansatte eller 

frivillige. 

 

4. Regnskab og opfølgning på budget.  

Vi overvejer at købe et sandwich skilt til at skrive vores retningslinjer til modtagere af 

overskudsfødevarer i forbindelse med covid19. 

 

Vi har opnået en større sum af donationer end det budgetterede pga. uddeling fra 

Trygfonden. Til gengæld kan vi ikke regne med at få penge herfra næste år. 

 

Vi har lavere indtægter end forventet fra de sociale organisationer og modtagerne. Vi 

sætter bidraget fra de sociale organisationer op fra januar næste år, så de betaler 1.000 kr. 

pr. halve år. 

 

Det resterende budget for PR/formidling anvendes til at få lavet en animeret version af 

Nordjysk Fødevareoverskuds arbejde. Animationen skal bl.a. vise, hvordan der stadig 

foregår et meget stort madspild. 
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Vi har brugt ekstra penge på mundbind o.l. sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Der er en positiv budgetafvigelse på lønbudgettet, da vi har manglet en ansat i en stilling i 

nogle måneder. Vi har dog stærkt brug for at ansætte flere. 

 

5. TrygFonden’s akutpulje, status. Hvad gør vi med pengene? 

Der er 178.000 kr. tilbage fra puljen. Pengene skal anvendes inden 31. dec. 2020 til 

lønninger og emballage. 

 

Bente kigger på lønniveauet for eksisterende medarbejdere.  

 

Vi overvejer at ansætte medarbejdere til chauffør kørsel, pakning og fundraising. 

 

Vi anvender en større del af midlerne til at købe emballage. 

 

6. Søgning af fonde, til hvad? Når det ikke må være til drift. 

Bente har sendt ansøgninger i foråret til mindre fonde, hvoraf der er kommet lidt 

indtægter ind. Der er dog flest afslag på ansøgninger, da fondene ikke vil give til drift. 

Derfor er vi nødt til at søge driftsmidler fra Aalborg Kommune.  

 

Ved andre fonde søges midler til vores projekt om udkørsel af overskudsfødevarer. Dette 

projekt vil også være aktuelt efter covid19, da f.eks. folk med handicap stadig vil have brug 

herfor. 

Bente søger Den Obelske Familiefond om midler til et projekt om udkørsel af 

overskudsfødevarer i 2021. 

 

Vi kan også søge Spar Nord fonden igen i 2021. 
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Vi overvejer, om vi skal søge midler til at flytte i andre lokaler.  

 

7. Samarbejde med Aalborg Kommune, eventuelt omkring Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje. 

Ikke Arbejdsmarkedsstyrelsen, men Erhvervsfremmestyrelsen, der kan dække op til 50% af 

udgifterne, især lønninger. Bente søger denne pulje inden 20. okt. 

 

8. Hvordan får vi kvalificerede medarbejdere og frivillige? 

Mange af vores bedste frivillige og medarbejdere har tidligere været aftagere af 

overskudsmad. Så vi skal være bedre til at pege potentielle frivillige/medarbejdere ud 

blandt eksisterende og fremtidige modtagere. 

 

Vi sætter opslag op på Trekanten. 

 

9. Hyppighed af bestyrelsesmøder 

Den næstkommende bestyrelse laver en årlig mødekalender og mødes som udgangspunkt 

hvert kvartal. 

 

10. Eventuelt. 

Vi er opmærksomme på, at det kan blive svært for Nordjysk Fødevareoverskud at opnå nye 

indtægter fra 2021. Så vi håber, at en ansøgning til Den Obelske Familiefond eller andre 

fonde vil resultere i midler til et nyt projekt om udbringning af fødevarer. 

 

Nordjysk Fødevareoverskud holder lukket for uddeling fra 23. dec. -  27. dec. samt 31. dec. 

 


