
Referat af møde i fødevareBankens bestyrelse 
Torsdag 7. december 2017, kl. 16 – 19, FødevareBanken; Birkedommervej 31,2; 2400 København NV 

Til stede: Klaus Bustrup (KB), Winnie Berndtson (WB), Asger Dirksen (AD), Erik Berg (EB), Kristina Boldt 

(KBK), John Køppler (JK), Claus Jonsbak (CJ), Jens Fisker Carlsbæk (JFC – fra punkt 4) 

Afbud: Gitte Jeppesen (GJ), Ole Linnet Juul (OLJ) og Jens Lauritzen (JDL) 

1/ referat af mødet den 12. oktober 2017 
Godkendt og underskrevet 

Budget 2018 genudsendes med de i referaterne nævnet ændringer indarbejdet 

2/ dagsorden for bestyrelsesmødet 7. december 2017 
Godkendt 

3/ orientering fra formanden 
Konferencen i Kolding gik godt: det er værd at fremhæve de yderst positive oplæg fra vores 

samarbejdspartnere.  

Der er udsendt invitation til åbningsreceptionen i Kolding 20.12. Der vil være taler fra Koldings borgmester, 

generalsekretæren for KFUM’s sociale arbejde og Esther Nørregaard-Nielsen fra Oak Foundation. 

Bestyrelsesseminaret i marts 2018 vil fokusere på bestyrelsesarbejdet: hvordan arbejder vi så godt og 

effektivt som muligt med fælles pejlemærker. Hvis nogen kender en god facilitator / oplægsholder, må de 

gerne byde ind. 

4/ orientering fra ledelsen 
Der var ikke spørgsmål til udsendte orientering 

CJ supplerede med, at første tur fra Aarhus til Aalborg allerede er kørt, og der har været meget positiv 

respons fra modtagerstederne 

Evalueringen af vores kampagne ’En chance til’ lægges i Dropbox 

5/ budgetopfølgning ultimo oktober 2017 
HO gennemgik udsendte materiale, og uddelte specifikationer på indtægter fra erhvervspartnerskaber, 

logistikgebyr og andre puljer og fonde 

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning 

6/ Evt. 
KIT: det er julefrokost i København fredag 8. december, og nytårskur i Aarhus i januar 

KIT opfordrede til at købe vores folkeaktier og julekort 



Kommende møder 
Alle i FødevareBanken, København, fra kl. 16 – 19 med mindre andet fremgår 

• Torsdag 8. februar 2018 

• Torsdag 22. marts 2018 (bestyrelsesseminar, eftermiddag og aften, afholdes hos Lauritzen Fonden, 

Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup) 

• Torsdag 5. april 2018 

• Torsdag 17. maj 2018 (bestyrelsesmøde og generalforsamling, tid og sted ikke besluttet) 


