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Referat, bestyrelsesmøde i NOFO 

Torsdag, den 2. juni 2022 kl. 17.00, Troensevej 19H, 9220 Aalborg Øst 

 
Til stede: Bente Schjødt, Frederik Boje Wiborg Sørensen, Victoria Pérez Schjødt, Ann Lange, Peter Als, 
Preben Jakobsen 

                                                                   

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Bente Schjødt. Referent: Peter Als. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

3. Siden sidst herunder orientering om ukrainske flygtninge. 

- Vi har et massivt pres fra ukrainske flygtninge ved de daglige uddelinger. Derfor har vi 

besluttet at etablere tre hotspots i Aalborg og Nørresundby. Med hjælp fra et ukrainsk par, 

der taler engelsk, vil vi én gang ugentlig køre til de udvalgte steder.  

- Økonomer Uden Grænser går efter sommerferien i gang med at udarbejde en rapport, der 

formentlig er klar engang i perioden oktober-december 2022. Herefter kan rapporten 

bruges til fondsansøgninger. 

- Vi har godkendt en virksomhedspraktikant fra Brønderslev Kommune, der gerne skulle 

starte i juni. 

- Vi har fået én ny frivillig, der primært hjælper med afhentning af fødevarer. 

- 16 personer fra Dansk Magisterforening har været på besøg, hvilket gav 1 nyt medlem. Vi 

har fået tre nye medlemmer siden sidst. 

- På De Frivilliges Hus har Frederik deltaget i informationsaften for at fortælle om 

mulighederne for at blive frivillig hos os. Der var 18 potentielle frivillige til stede. 

- 11 personer var tilstede ved Nordjysk Fødevareoverskud den 26. april, da professor Jacob 

Dahl Rendtorff holdt foredrag over emnet ”Det globale ansvar og FN’s verdensmål: Etik, 

politik og bæredygtig udvikling”. 
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4. Økonomi, regnskab, budget og donationer. 

- Nordjysk Fødevareoverskud har 668.000 kr. på bankkontoen. 

- Der er udgifter på ca. 80.000 kr. pr. måned. 

- Budgetbalancen viser en større negativ budgetafvigelse i form af manglende donationer fra 

fonde. Så det er vigtigt, at vi opnår nogle indtægter på denne post.  

- Der har i perioden været en lavere indtægt på posten for bidrag fra udsatte borgere/sociale 

organisationer. Dette skyldes, at vi uddeler og kører ud med overskudsfødevarer gratis til 

ukrainske flygtninge. 

- Der er brugt mere end budgetteret på posten for transportomkostninger, hvilket skyldes at 

kølebilen er købt fri. 

- Der er brugt mindre end budgetteret på brændstof, idet den gamle varebil er skrottet og vi 

kun har én bil til rådighed. 

- Der er brugt mindre end budgettet på løn, da vi ikke har haft nyansættelser siden vi tog 

afsked med de to studentermedhjælpere, der skulle videre i deres studier.  

- Når vi får tilstrækkeligt med donationer fra fonde, skal nogle af pengene gå til at ansætte én 

ny medarbejder. 

 

-  Vi har ansøgninger ude ved i alt ca. 10 fonde bl.a.: 

Det Obelske Familiefond 

Spar Nord Fonden 

Socialstyrelsen (PUF midler) 

Sallingfondene 

Lemvigh-Müller Fonden 

Aase og Ejnar Danielsens Fond 

Trygfonden 
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- Ved ansøgning til Sallingfondene er der lagt vægt på vores samarbejde med Bilka. 

- Ansøgningen til Trygfonden gælder dækning af ekstraudgifter i forbindelse med den store 

tilgang af ukrainske flygtninge. Vi har søgt om hjælp til dækning af leje af varebil, 

ansættelse af chauffør, ekstraudgifter til brændstof og midler til at aflønne en tolk.  

- Ved ansøgning til Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde håber vi at få tildelt 

midler til at engagere udsatte borgere i det frivillige arbejde. Vi har ansøgt om midler til at 

ansætte en medarbejder, der skal afløse den daglige rådgiver, som bliver ansvarlig for 

projektets gennemførelse.  

-  Vi har modtaget kr. 117.000 fra Justesens Fond til at købe kølebilen fri. 

-  Vi har modtaget 28.000 kr. fra Ludvigsens legat til en ny gulvvasker. 

-  Vi har modtaget 200.000 kr. i driftsmidler fra Aalborg Kommune.  Bente har kontaktet 

Aalborg Kommune i håb om flere midler, bl.a. med baggrund i de store mængder 

overskudsfødevarer vi uddeler til ukrainske flygtninge i kommunen. 

- Bente har skrevet til Aalborg Kommunes afdeling for sociale indsatser, hvor vi nu har en 

kontaktperson. 

 

5. Status på leverandører, antal modtagere og frivillige. 

- Vi udbygger samarbejdet med Bilka og arbejder på en strategi, således at vi får al 

frasorteret overskudsmad. I øjeblikket får vi frugt, grøntsager og brød samt kolonial. Vi har 

til gode at finde en løsning på afhentning af køle- og frostvarer.  

- Vi har ikke fået nye leverandører. Men vi henter mere overskudsmad. Dog har vi oprettet 

Lindemark Organic i databasen, således at varerne, der bliver hentet hos Skagen Food, 

registreres på den korrekte leverandør. 

- Vi skal arbejde på at finde flere frivillige. Bente har bl.a. haft medieoptræden på P4. 



 

Web: no-fo.dk     E-mail: info@no-fo.dk        Mobil: 24 80 62 15 

NORDJYSK                                                                                             Troensevej 19H 

FØDEVAREOVERSKUD               9220 Aalborg Øst 

- Der er kommet flere modtagere, hvilket formentlig skyldes stigende fødevarepriser og et 

betragteligt antal ukrainske flygtningen. Vi mangler overskudsfødevarer i forhold til antallet 

af modtagere.  

- Der er måske et potentiale i at afhente grøntsager fra steder, hvor de ellers bliver kasseret 

pga. f.eks. skæve former, der ikke gør grøntsagernes kvalitet dårligere. Dette har vi oplevet 

med gulerødder og det er måske også tilfældet med andre grøntsager. 

 

6. Diskussion af den nære fremtid, dvs. resten af år 2022. 

- Vi overvejer muligheden for at søge driftsmidler via Jutlander Fonden Hobro, der geografisk 

giver mulighed for samarbejde med leverandører i Hobro og omegn. 

- Vi kører i forvejen til hotspots i Asaa og Brønderslev, så vi kan også overveje at søge 

driftsmidler fra Brønderslev Kommune. 

 

7. Eventuelt, herunder nye datoer for de kommende bestyrelsesmøder. 

- Næstkommende bestyrelsesmøder er fastsat til 18. august 2022, 27. oktober 2022 samt 5. 

januar 2023. 

- Nordjysk Fødevareoverskud holder ferielukket i uge 28 og uge 29. 

Frederik afholder ferie i uge 27-28-29. Bente holder ferie i uge 28-29-30. 

- 13. august kl. 13.00 arrangerer vi fællesspisning på Kaffé Fair på Strandvejen 19, 9000 

Aalborg. Der skal bestilles bord på Kaffé Fair samt udsendes invitation til de frivillige og 

ansatte med tilmeldingsfrist f.eks. 1. august. 

- 25. august holder Bente foredrag i Mandeklubben i Svenstrup, som Preben har været med 

til at starte.  


