NORDJYSK
FØDEVAREOVERSKUD

Troensevej 19H
9220 Aalborg Øst

Årsberetning 2021
Den bæredygtige arbejdsplads.
Nordjysk Fødevareoverskud (NOFO) er en arbejdsplads med en deadline. Hver dag
mandag til fredag skal vi være klar til udlevering af kasser fyldt med frugt og
grøntsager. Det kræver dedikerede og arbejdsomme medarbejdere og frivillige. Vi har
nået et aktivitetsniveau, hvor det er nødvendigt med mere end én person, ansat på
fuld tid. Siden starten i oktober 2014 og til oktober 2021 har den daglige leder været
Bente Schjødt. Det store arbejdspres betød en ekstra sommerferie på tre uger i august
måned på grund af stress og NOFO var lukket ned i denne periode. Det satte ekstra
opmærksomhed på at finde en kvalificeret medarbejder. Frederik, der kender NOFO
både som tidligere ansat og som frivillig, er blevet ansat som ny daglig leder fra
oktober 2021. Det betyder, at vi kan skrue op for aktiviteter, der går ud over den
primære opgave med at distribuere overskudsfødevarer. Beskrivelse følger i de
følgende afsnit.
Vi har i hele 2021 haft en medarbejder ansat på socialt frikort og vi har igen i år haft
to studentermedhjælpere. Det er også blevet til en enkelt succesfuld praktikant fra
Sorø Professionshøjskole.
Statistik for hele året.
• Vi har i alt hentet 182,8 tons overskudsmad.
• Det bliver cirka 3,9 tons i gennemsnit pr. uge, når vi fratrækker fem ugers
nedlukning i juli/august måned på grund af sommerferie og stress.
• Fordelingen ser således ud:
31% grøntsager (56 tons), 19% frugt (35 tons), 11% mejerivarer (20 tons), 13%
brød (11 tons) og 3% kød (5 tons). Frugt og grøntsager udgør halvdelen af den
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totalt indsamlede overskudsmad. En afviger fra de tidligere år er kolonial, der
udgør 7% af den indsamlede overskudsmad, hvilket kan henføres til et udvidet
samarbejde med Bilka.
• Vi har uddelt 150 tons til økonomisk trængte familier direkte fra lageret på
Troensevej 19H og på onsdagsruterne til Brønderslev, Asaa og
Nørresundby/Aalborg.
• I gennemsnit har vi haft besøg af 118 familier pr. uge og de har hver modtaget
35 kilo god og nærende overskudsmad.
• Vi har uddelt 18 tons til sociale organisationer i Aalborg.
• Endelig har vi givet 6,6 tons frasorteret organisk affald til biogas.

Aktiviteter i årets løb.
Igen i år har Corona pandemien sat sit præg på aktiviteterne. Den årlige
fødevaremesse i Gigantium blev aflyst. Vi har ikke deltaget i store arrangementer,
men har været i den nye lokalradio i Aalborg Øst og der ligger en podcast på
https://radio9220.dk/podcast/ , hvor Bente fortæller om NOFO og hvordan det hele
startede. Det lykkedes endelig at afvikle foredraget for BUPL’s seniorgruppe i en
pause fra Corona-restriktionerne og vi har været en tur forbi Tech College for at
fortælle om vores arbejde for et hold elever, der havde bæredygtighed på programmet.
Et par stykker faldt i søvn, men det var også tidligt om morgenen. Vi deltog i Rodløs
festival i Nordkraft arrangeret af Blå Kors og Hjerterummet. Erfaringen er, at det
ikke er madspild, der fylder hos de hjemløse.
Året har været præget af arbejdet med at finde kvalificeret arbejdskraft. Vi har også
haft en del personer i arbejdsprøvning, men mange opgiver på grund af det relativt
store arbejdspres. Som noget nyt havde vi besøg af Arbejdstilsynet og har nu fået et
fint rækværk til loftrummet, hvor vi opbevarer papkasser. Det har samtidig betydet,
at vi har en APV, der udover at den skal vedligeholdes også er god læsning for nye
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frivillige og medarbejdere. Fødevarekontrollen har også været forbi og givet os en Elite
Smiley og vi har være med i SED’s nyhedsbrev og på deres hjemmeside med en artikel.
Året sluttede med en forrygende snestorm den 1. december, hvor vi kæmpede os
igennem med overskudsmad både til Brønderslev og Asaa. Den sidste dag inden
juleferien blev en rodet affære. Vi hentede mere end 2,5 tons overskudsmad og skulle
samtidig uddele julekasser efter en reservationsliste. En del familier mødte op uden
reservation og det skabte en del forvirring, men alle fik meget mad med hjem. Den
sidste dag på året var igen en dag med mere end 2,5 tons overskudsmad. I den sidste
uge inden året sluttede var mængden af uddelt overskudsmad pr. familie på 50 – 60
kilo.
Leverandørsiden:
Vores primære strategi er fortsat at hente overskudsmad hos grossister og producenter
samt de større detailbutikker. Vi har faste aftaler med AB Catering, Skagen Food,
Bilka, Jensen Brød og Wrist Ship Supply. Vi har hentet bønner og soyafars hos Biogan
i Aarhus og frugtstænger og frugtpålæg hos Castus i Vadum. Opringninger fra
producenter og grossister er vi særligt glade for. Det betyder som regel anderledes
varer med lang holdbarhed og spændende varer, der er gode at have på lageret. Euro
Poultry er en af de virksomheder, der af og til ringer med frosne kyllingeprodukter. Vi
har et begyndende samarbejde med Danish Crown og fik 200 flæskestege til uddeling i
november/december måned. Vi har ligeledes i årets løb oprettet en kontakt til Knæk
og Bræk ApS, som leverede en palle økologiske knækbrød. Nibefestivalen, den Coronatilrettede, havde et ton appelsiner tilovers. Der er vitaminer i overskudsmad.
Igen i år fik vi flotte julekalendere fra spil.nu, vi fik en donation fra OAK-Foundation
via Aalborg Kommune til indkøb af juleslik og uddelte fra samme donation 14
gavekort og 60 biografbilletter.
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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.
Det er blevet åbenlyst for de fleste, at fødevareproduktion belaster miljøet ved
udledning af CO2. Nu har den grønne tænketank CONCITO sat tal på belastningen.
Med den nye klimadatabase er det muligt at beregne miljøbelastningen for 500
udvalgte fødevarer. Vi mangler at dykke ned i tallene, men der er ingen tvivl om at de
mange grøntsager, der er omdannet til overskudsfødevarer har betydet en reduktion i
klimabelastningen.
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Modtagerne:
Seks sociale organisationer er tilmeldt som modtagere af overskudsmad. Det er
Kofoeds

Skole,

Det

Grønlandske

Hus,

Møllepladscenteret

Frelsens

Hærs

morgenmadstilbud, Parasollen KFUM’s sociale café, Hjerterummet Blå Kors
Varmestue, og Kirkens Korshærs Herberg. Vi har også en aftale med AMU
Nordjylland, der hjælper med at bruge de usædvanlige varer og fødevarer, der kommer
i usædvanligt store mængder. Det koster et gebyr kr. 1.000,00 pr. halvår 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.
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En ny aktivitet er udbringning af overskudsmad til udsatte familier og enlige med
særlige udfordringer. Vi udvælger familierne efter kriterier som sygdom, mangel på
transport og afstand til udleveringsstedet. Eksempelvis har vi oprettet en rute til
Brønderslev, fordi det er mere bæredygtigt at sende en varebil af sted til Brønderslev
end ti familier tager hver deres bil og kører til Aalborg. Vi har arbejdet med at få
udbringning af overskudsfødevarer i faste rammer og det er lykkedes at finde en
metode, hvor det fungerer både for os og for modtagerne. Efter flere forsøg er det
besluttet, at vi dedikerer onsdag til at være dagen, hvor vi kører ud med
overskudsmad. Det betyder, at vi har lukket for uddeling fra lageret på Troensevej
19H. Ruterne går til Aalborg Øst, Nørresundby, Brønderslev, Hjallerup og Asaa. Vi har
22 modtagere på ruterne og har oprettet en venteliste. Der er et stort behov for
udbringning af overskudsmad og det er et område, vi vil arbejde på at udvide i det nye
år.
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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
den indsamlede mad til dens formål: måltider til mennesker. I forhold til sidste år er
antal tons stort set det samme, nemlig 150 tons overskudsmad udleveret direkte til
udsatte borgere. 2021 er det første år, hvor Corona pandemien har præget hele året og
det kan ses på tallene. Antallet af husstande er gået ned fra 166 pr. uge til 118 pr. uge.
Det hænger sammen med, at vi har begrænset antal husstande til max. 25 pr. dag. Til
gengæld får hver husstand væsentlig mere mad med hjem end de forrige år. Det er i
gennemsnit blevet til 35 kilo. Vi hjælper således mange familier med rigtig meget
sund mad til hverdag. Vi er på syvende år et projekt for både miljøet og udsatte
mennesker.
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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. Den sidste rate af kr. 100.000 er i udbetalt i dette år.
Da Det Frivillige Hus flyttede til Vejgaard, købte vi borde fra et mødelokale, så paller
er udskiftet med borde til de færdigpakkede kasser med frugt og grøntsager.
Fonde, der har støttet os i 2021:
TrygFonden

kr. 500.000 (december 2020)

Justesens Fond

kr. 100.000

Aase og Ejnar Danielsens Fond

kr. 50.000

Lemvigh-Müller Fonden

kr. 50.000

Samsung Denmark Research Center

kr.

Marie & M.B. Richters Fond

kr. 50.000

Inge og Asker Larsens Fond

kr. 200.000

Chr. P. Hansen og Hustrus Fond

kr. 15.000

Torben og Alice Frimodts Fond

kr. 20.001
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6.500

Vi er umådelig taknemmelige for støtten fra alle fondene og firmaet Samsung
Denmark Research Center. Selvfølgelig betyder størrelsen på beløbet noget, men det
er altid en god oplevelse, hver gang vi får et positivt tilsagn. Mange tak til alle
fondene, der har støttet os gennem årene.
Fra Aalborg Kommune har vi fået kr. 200.000 til drift. Det er et bidrag, som vi er glade
for, men det må meget gerne vokse i fremtiden. Vi vil arbejde for at komme på
budgettet som en del af den grønne omstilling i Aalborg Kommune. I tillæg yder vi et
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betydeligt socialt arbejde ved at sikre borgerne et sted, hvor de kan hente sunde
madvarer alle hverdage mandag til fredag. Samtidig er vi en åben arbejdsplads, hvor
borgere med særlige udfordringer får en chance for at afprøve sig selv.
De frivillige og de ansatte:
Det er en udfordring at tiltrække kvalificerede frivillige. Vi kan glæde os over, at vi
har en stabil og god basisgruppe. I sommer tog vi en tur til Egholm og spiste
kæmpetarteletter på Restaurant Kronborg. I det sene efterår blev vi inviteret til
rundvisning på AB Catering og afsluttede med hotdog og sodavand. Vi har på begge
sider af Corona-nedlukningen haft besøg af Frank, der over to eftermiddage gav os et
indblik i ZEN og kunsten at leve med en travl hverdag.
Efter mange forsøg og mange spildte timer med mere eller mindre uduelige
kandidater lykkedes det i oktober at få overtalt Frederik til at indgå i den daglige
ledelse. Som ny daglig leder er det fremover Frederik, der sikrer, at maden kommer i
hus. Med en forstærket indsats i ledelsen kan vi igangsætte nye aktiviteter og vi er
allerede i gang med at etablere kontakt til folkeskoler, til nye leverandører af
overskudsmad

og

vi

planlægger

at

udbygge

ruterne

med

udbringning

af

overskudsmad.
Medlemmer og de sociale medier
Vi har 25 medlemmer og det antal må meget gerne vokse. Bestyrelsen består af fem
medlemmer og har været fuldtallig hele året. Facebook gruppen har 1445 medlemmer
og Facebook siden har ved årets slutning 4.029 følgere og 3.967 likes. Vi kan gøre mere
både for medlemmerne og de mange, der følger os på Facebook. Det vil være et
opmærksomhedspunkt i det kommende år.
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Hvad vi har opnået og visionerne for det kommende år
2021 blev året, hvor vi levede og overlevede med Corona.
Vi er i en sund udvikling uden at kende det økonomiske grundlag mere end et halvt år
frem. Det er usikkert, men vi arbejder ufortrødent videre.
Konklusionen på året er, at vi nu er to fuldtidsansatte i ledelsen og har tid, energi og
kræfter til at sætte nye aktiviteter i gang. Vi har i årets løb fået kontakt til flere
fødevarevirksomheder og vi udbygger løbende samarbejdet med Bilka. Vi er stadig
sikkerhedsnet for mange familier i Nordjylland og vi vil kæmpe for at kunne fortsætte
mange år endnu.
Vi har et begyndende samarbejde med Aalborg Food Bank og Madkassen i Hjørring,
der henter overskudsfødevarer, når vi får store mængder.
Vi har taget kontakt til folkeskoler i lokalområdet og håber at få etableret et
samarbejde om madspild og overskudsfødevarer i de ældste klasser. I skrivende stund
har vi fået en positiv tilbagemelding fra Mellervangskolen i Aalborg Øst, der gerne vil
indgå i vores formidlingsprojekt.
Vi har etableret faste ruter til Brønderslev og Asaa, hvor vi hver onsdag kører med
overskudsfødevarer til familier, der af årsager som sygdom eller mangel på
transportmulighed ikke selv kan hente overskudsmaden i Aalborg. Der er stor
tilslutning til udbringning af overskudsmad og vi har måttet oprette en venteliste.
Når vi får tilført flere ressourcer, frivillige og biler, vil vi udbygge aktiviteten med
udbringning af overskudsfødevarer.
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:
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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. 30.000 pr. måned til Bente Schjødt og
samme beløb til Frederik Boje for fælles ansvar og daglig ledelse af Nordjysk
Fødevareoverskud.
2) Nordjysk Fødevareoverskud har indgået skriftlig aftale med AB Catering, Jensen
Brød og Bilka Skalborg om afhentning af overskudsfødevarer. Der er mundtlige
aftaler med Skagen Food og Wrist Ship Supply. Flere leverandører er tilknyttet
virksomheden i mindre grad.
Ligeledes har vi aftaler med Frelsens Hær, KFUM&K, Blå Kors, Kofoeds Skole,
Kirkens Korshær, Det Grønlandske Hus og AMU Nordjylland om levering af
overskudsmad.
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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 kontakt til 118 personer om ugen, der på vegne af deres familier henter
overskudsmad mod betaling af et gebyr på 30 kroner, dog betales der kr. 50 for at få
overskudsmaden leveret. Vi uddeler desuden mad til sociale organisationer, der hver
betaler 1.000 kroner halvårligt.
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)
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§5 stk. 1 nr. 3: uafhængig af det offentlige.

Vi har i 2021 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
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.
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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 frivillige, de
ansatte og den daglige ledelse accepterer, at der ikke er mange penge til lønninger.

Udarbejdet af Bente Schjødt, cand.soc.
Initiativtager og kontaktperson

11

CVR.NR. 36 16 77 42
Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst
Web: no-fo.dk, e-mail: info@no-fo.dk, mobil: 24 80 62 15/52 30 51 15
Bliv medlem og støt med 200 kroner om året

Web: no-fo.dk

Mail: info@no-fo.dk

Mobil: 24 80 62 15

