NORDJYSK
FØDEVAREOVERSKUD

Troensevej 19H
9220 Aalborg Øst

Referat, bestyrelsesmøde i NOFO
Torsdag, den 18. august 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: Preben. Referent: Peter.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Siden sidst herunder orientering om ukrainske flygtninge, ansatte og frivillige
- Vha. en donation på 250.000 kr. fra Trygfonden har vi ansat ukrainske Ivan til at varetage
madudleveringen overfor ukrainske flygtninge. Yderligere er der to ukrainske frivillige, der
hjælper med at udlevere overskudsmad på tre hotspots i Aalborg og Nørresundby.

- Vi har fået en virksomhedspraktikant, der starter med at arbejde et par dage om ugen. Senere
vurderes, om timetallet skal ændres.
- Vi har fået en ny frivillig, der virker meget lovende.
- Jesús vil gerne nedtrappe sin frivillige indsats i løbet af året.

- Med henblik på at køre færre kilometer om onsdagen har vi forsøgt os med at leje en ekstra
bil på disse dage, men har måttet opgive det igen pga. diverse besværligheder. Yderligere fik
den lejede bil desværre en skade, mens den stod parkeret i baggården ved Nordjysk
Fødevareoverskud. Vi håber at kunne undgå at skulle betale for disse skader.

- Frederik fortæller, at forsorgshjemmet Svenstrupgård er begyndt at hente overskudsmad hos
os hver tirsdag, hvor de får 2-4 kasser med diverse frugt og grønt til sine beboere.
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4. Økonomi, regnskab, budget og donationer.
-

Vi har indtil videre fået tildelt ca. 500.000 kr. mindre i donationer end budgetteret. Dog har
vi 250.000 kr. til gode fra Trygfonden, hvilket udbetales løbende ved indsendelse af bilag.
Heraf forventer vi snarest at få udbetalt 50.000 kr. fra Trygfonden.

-

Der er brugt mere end budgetteret på posten ”Transportudgifter excl. brændstof”, hvilket
kan skyldes værkstedsregninger.

-

Der er brugt mindre end budgetteret på posten ”Brændstof”. Dette skyldes formentlig, at vi
har budgetteret med 2 biler, mens vi nu kun har 1 bil.

-

Der er brugt mere end budgettet på posten ”Teknisk udstyr inkl. telefon”. Dette skyldes
indkøb af en gulvvasker, hvilket var et indkøb vi specifikt fik tildelt donationsmidler til.

-

Pt. har vi 453.000 kr. på konto’en. Ved budgetopgørelsen i juni var der 635.000 kr.
Vi vurderer, der er midler til at opretholde driften i 7-8 måneder endnu, uden yderligere
tilførsel af midler.

-

Vi har en udfordring i forhold til, at ukrainske flygtninge betaler med mønter. Vi håber at
kunne lave en aftale med Sparekassen Danmark, evt. via aftale som privatkunde, om at
veksle mønter.

-

Bente søger flere midler ved Trygfonden til 2023.

-

Bente håber, at Aalborg Kommune vil støtte vores drift med flere midler. Vi må vente på
mere info herom, til kommunens budget skal godkendes til november.

-

Vi har fået afslag på ansøgninger ved Spar Nord og Det Obelske Familiefond, mens der
formentlig kommer svar på ansøgning til PUF-midler engang i august.

-

Hvis vi ikke tildeles PUF-midler, vil Bente søge midler fra en lignende pulje, ”SærligSoc”.
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Bente har fortsat kontakt med Det Obelske Familiefond i forhold til at udforme en ny
ansøgning. Her vil det være relevant at kunne bruge de faktuelle oplysninger fra vores
bestilte rapport fra Økonomer Uden Grænser, der formentlig er færdig engang i perioden
oktober-december 2022.

-

Temaet ”fællesskaber” er det nuværende fokus for mange puljer og fonde. Så vi bør bl.a.
have fokus på dette i nye projektansøgninger.

-

Bente håber, at hun ikke skal stå alene med at søge midler til Nordjysk Fødevareoverskud og
opfordrer bestyrelsen til at undersøge, hvor vi ellers kan søge midler fra.

5. Diskussion af gebyrpriser. Skal vi hæve prisen for organisationer?
-

Bl.a. pga. stigende udgifter til brændstof mm. justeres gebyret for organisationer, der
henter overskudsmad hos os, fra 1.000 kr. pr. halve år til 2.000 kr. pr. halve år.

-

Ændringen er gældende fra 1. januar 2023.

-

Bente informerer organisationerne om prisændringen.

6. Mere socialt samvær for ansatte og frivillige
-

Vi har tidligere fået 10.000 kr. fra Trygfonden til afholdelse af sociale arrangementer for
frivillige. Bestyrelsen diskuterede derfor følgende muligheder herfor: Weekendophold,
grillaften, brætspilsaften, spissammen eller besøg-ud-af-huset arrangementer i stil med
vores tidligere besøg ved AB Catering (f.eks. besøg/rundvisning ved Skagenfood, Bilka,
Aalborg Chokoladen, Reno Nord mm.).

-

Arrangementer bør formentlig afholdes en lørdag formiddag for at få flest mulige frivillige
til at deltage, men fyraftensarrangementer blev også foreslået.

-

I forvejen har vi arrangeret fællesspisning lørdag 3. september kl. 13.00 på KaffeFair på
Strandvejen 19, 9000 Aalborg. Husk tilmelding senest 30. august.
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7. Eventuelt, herunder nye datoer for de kommende bestyrelsesmøder.
Vi overvejer, hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer til Nordjysk Fødevareoverskud:
-

Der er udarbejdet en flyer, så vi har fysisk informationsmateriale at uddele til potentielle
medlemmer.

-

Vi skal være bedre til at følge op på kommunikationen med potentielle medlemmer.

-

25. august holder Bente foredrag i Mandeklubben i Svenstrup, som Preben har været med
til at starte. Her er der potentielle medlemmer.

-

Inden for en overskuelig fremtid bliver der formentlig udskrevet folketingsvalg. Vi overvejer
i den forbindelse at arrangere et valgmøde hos Nordjysk Fødevareoverskud. Det kan give
opmærksomhed på os, det arbejde vi laver samt nogle vigtige og relevante temaer, som
valgmødet kan handle om f.eks.: Klima, miljø, bæredygtighed, madspild, madordninger i
skoler, samspil mellem det offentlige og civile organisationer mm.

-

Vi håber at kunne finde samarbejdspartnere til afholdelse af et sådant valgmøde. Peter
spørger, om FN-forbundet Nordjylland er interesserede.

-

Næstkommende bestyrelsesmøder er fastsat til 27. oktober 2022 og 5. januar 2023.
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