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Referat af generalforsamling i Nordjysk Fødevareoverskud  
lørdag, den 18. marts 2023, kl. 10.00 

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

 
1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Bente Schjødt. Referent: Peter Als. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Bente Schjødt fremlagde bestyrelsens beretning.  

Beretningen blev godkendt. 

3. Godkendelse af årsregnskab. 

Årsregnskabet blev godkendt. 

4. Godkendelse af budget. 

Budgettet blev godkendt. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Den nuværende bestyrelse består af: Bente Schjødt, Peter Als, Victoria Pérez Schjødt, Ann Lange og 
Preben Schytte Jakobsen. Suppleant: Frederik Boje Wiborg Sørensen.  
Peter og Victoria er valgt for to år og sidder et år mere. Ann, Preben og Bente er på valg. 
Vi skal have valgt bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Ann og Preben og Bente modtager 
genvalg. Suppleanter sidder for et år og Frederik er derfor på valg. 
 

Ann Lange modtager genvalg og valgtes til bestyrelsen for en to-årig periode. 

Preben Jacobsen modtager genvalg og valgtes til bestyrelsen for en to-årig periode. 

Bente Schjødt modtager genvalg og valgtes til bestyrelsen for en to-årig periode. 

Frederik Boje Wiborg Sørensen modtager valg til første suppleant for en et-årig periode. 

Bestyrelsen består af Bente Schjødt, Ann Lange, Preben Jakobsen, Peter Als og Victoria Pérez 

Schjødt, mens Frederik Boje Wiborg Sørensen er første suppleant. 

6. Valg af revisor, Redmark. 

Redmark valgtes til revisor. 

7. Eventuelt. 

Vi diskuterede mulighederne for at forøge medlemsantallet: 

- invitere eksisterende medlemmer ud til rundvisning Troensevej. 

- invitere organisationer i vores netværk ud på rundvisning på Troensevej. 
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Vi diskuterede mulighederne for at finde nye leverandører af overskudsfødevarer: 

- Der er mulighed for samarbejde med Brugsen i Svenstrup samt flere aktører i Svenstrup og 

Støvring. 

- eventuelt køre til Tilst ved Aarhus for at lave aftaler med potentielle leverandører af 

overskudsfødevarer. 

- Vi overvejer, om der er flere større producenter og grossister i Nordjylland, som vi kan etablere 

samarbejde med. 

- Kan vi finde producenter af rodfrugter, som vi kan køre ud til, når vi mangler? 

- Der er mulighed for at afhente fødevarer ved en fødevaremesse i Thisted i formentlig oktober, 

organiseret af AB Catering. Preben undersøger nærmere. 

- Ved AB Catering’s fødevaremesser kan det være relevant for os at mødes med messedeltagerne 

før messen går i gang for at fortælle om Nordjysk Fødevareoverskud og skabe kontakter. 

- Vi vil gerne have kontakt med ægproducenter, måske er der nogle relevante producenter ved Vrå. 

 

Næste møder i bestyrelsen er: 

- torsdag 11. maj kl. 17.00 

- torsdag 17. august kl. 17.00 

- torsdag 16. nov. kl. 17. 


