
Referat af møde i FødevareBankens bestyrelse  
Onsdag 4. juli 2018, kl. 16 – 19, FødevareBanken; Birkedommervej 31,2; 2400 København NV 

Til stede: Klaus Bustrup (KB), Winnie Berndtson (WB), Jens Lauritzen (JDL), Flemming Nør-Pedersen (FNP), Ole 

Linnet Juul (OLJ), Kristina Boldt Klausen (KBK), Jens Fisker Carlsbæk (JFC), John Søndergaard Jensen (JSJ), Niels 

Chr. Nielsen (NCN) og Claus Jonsbak (CJ). Karen Inger Thorsen (KIT) og Henrik Olsen (HO – ref.) fra sekretariatet 

Afbud: John Køppler (JK) 

1/ referat af mødet den 17. maj 2018 
Godkendt og underskrevet 

2/ dagsorden for bestyrelsesmødet 4. juli 2018 
Godkendt 

OLJ foreslog, at rækkefølgen fremover afspejler prioriteringen af de enkelte punkter. KB: de væsentligste 

punkter skal prioriteres tidsmæssigt uanset rækkefølgen 

3/ orientering fra formanden 
KB: KIT er blevet medlem af FEBAs bestyrelse 

4/ orientering fra ledelsen 
OLJ opfordrede til at have fokus på arbejdet med erhvervspartnerskaber på næste møde. Erhvervsfundraiser, 

Jeanette Duus, deltager på næste bestyrelsesmøde med et oplæg om arbejdet med erhvervspartnerskaber 

5/ budgetopfølgning ultimo maj 2018 
OLJ spurgte om årsagen til det noget højere lønbudget i 2018. HO svarede, at det primært skyldes, at vii 2018 

har et helt år med lønomkostninger i Kolding. 

KB opfordrede til hurtigere og oftere at justere det forventede resultat – til næste gang særligt 

etableringsomkostningerne. 

6/ forretningsorden 
KB gennemgik udsendte forretningsorden. Nyt ift. den gamle forretningsorden er 

• 2.3: indkaldelse til bestyrelsesmøde med materiale sker nu mindst 5 dage før mødet (før 8) 

• 4.1: de på seminaret aftalte punkter om strategisk fokus og evaluering af møderne er kommet med. Ift. 

evaluering, er KIT og HO som udgangspunkt med under dette punkt. Til næste bestyrelsesmøde, er 

evaluering med som dagsordenspunkt med tre underpunkter. Formen evalueres løbende 

• 4.2: det på seminaret aftalte punkt om en årlig diskussion af samarbejdet mellem bestyrelse og 

ledelsen, hvor ledelsen ikke deltagere, er kommet med.  



Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende 

7/ opfølgning på bestyrelsesseminar  
KB indledte med at præcisere, at det udsendte notat ikke er forslag til strategi, men elementer, der skal indgå i 

det egentlige strategipapir. Efter diskussionen på bestyrelsesmødet, vil ledelsen udarbejde et mere 

operationelt strategipapir til næste bestyrelsesmøde 

Gennemgang af udsendte notat 

8/ mødedatoer frem til næste generalforsamling 
• torsdag 13. september 2018 – Axelborg (strategi 2019 – 2023) 

• mandag 5. november 2018 (budget 2019) 

• mandag 25. februar 2019 (regnskab 2018) 

• tirsdag 2. april 2019 

• torsdag 23. maj 2019 – generalforsamling i Kolding 

9/ Evt. 
Intet til dette punkt  

 


