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Beretning ved FødevareBankens generalforsamling den 17. maj 2018. 

- Klaus Bustrup, formand for FødevareBanken. 

 

Anerkendelse af FødevareBankens arbejde fra Kronprinseparrets Fond. 

Da jeg for ganske nylig blev orienteret om, at Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond 

havde besluttet at støtte FødevareBankens arbejde med 200.000 kroner, så blev jeg glad. Det er 

en royal anerkendelse af det arbejde, som FødevareBanken udfører. Og det er ikke uden 

betydning. 

Pengene skal gå til et konkret projekt, der fokuserer på at skaffe flere modtagesteder i det 

sønderjyske område. Målet er, at flere udsatte børn, unge og voksne skal kunne få overskudsmad 

fra FødevareBanken. 

Det falder fint i tråd med vor indsats for at udvide vore leverancer. Og med vor indsats for hen ad 

vejen at dække hele Region Syd fra vor afdeling i Kolding, som blev åbnet i december måned sidste 

år. Indtil videre leverer vi nu varer til Kolding, Middelfart, Fredericia, Esbjerg og Varde. 

Vi skal blive kendte for vor unikke indsats mod madspild. 

Jeg blev også glad, da jeg for nylig så TV2 News. Og at FødevareBanken og Claus, der 

repræsenterer de frivillige fra Århus i bestyrelsen, var del af et reklameindslag for Jyske Bank. 

Tak til Claus. Og tak til Jyske Bank. 

Fra uge 41-45 sidste år kørte vi kampagnen ”Giv mad og mennesker en chance til” på Arlas 

mælkekartoner og på de sociale medier, primært Facebook. Vi nåede rigtig langt omkring, og 

mange virksomheder og fødevaredonorer var med til at hjælpe kampagnen godt fra start. 

Jeg oplever personligt, at mange flere i dag har kendskab til FødevareBanken. Og en Epinion-

undersøgelse viser, at kendskabet til organisationer, der arbejder med madspild er stigende. 

Kendskabet til FødevareBanken er dog fortsat ikke så højt, som vi kunne ønske det. 

Vi skal blive ved med, og vi skal intensivere budskabet om den unikke rolle, som FødevareBanken 

spiller som den eneste aktør i Danmark, der flytter overskudsmad i stor skala. Og vi skal målrette 

vor indsats mod de målgrupper, der betyder mest for os. 

Tilfredse modtagere af leveringer fra FødevareBanken. 

En anden undersøgelse, lavet af ARGA Survey, viser at modtagere af overskudsmad fra 

FødevareBanken, væresteder, herberger, kvindehjem osv., er særdeles tilfreds med leveringerne 
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fra os. Blandt de forhold, som ofte understreges og som der er meget stor tilfredshed med, kan jeg 

fremhæve: 

• Mødet med de frivillige fra FødevareBanken. 

• Fødevarehygiejnen i forbindelse med udleveringen af maden. 

• At modtagerne får sundere og mere varieret kost, samt 

• at FødevareBanken lever op til forventningerne, når det gælder varernes friskhed. 

Mere ro, færre konflikter og nye sociale relationer. 

Siden 2016 har FødevareBanken leveret morgenmad til alle skoler på Lolland og seks skoler i 

Guldborgsund kommune. Vi har sikret 600 elever et morgenmåltid, som mange af dem ikke fik før. 

Projektet er lavet i samarbejde med Region Sjælland, og Trygfonden har doneret penge til 

projektet. En evaluering af projektet viser bl.a.. 

at der er kommet højere koncentration i klasserne, 

at der er færre konflikter, og at der dannes nye relationer på tværs af alder og klasser, 

at eleverne får lyst til at prøve nye madvarer, 

at inddragelsen af frivillige er en stor succes, og 

at eleverne lærer at stå i kø, selv hælde op, rydde op osv. 

Det er imponerende, hvad vi opnår af resultater i FødevareBanken. 

10 år med FødevareBank i Danmark. 

Den 29. februar fyldte FødevareBanken 10 år. Siden Foreningen blev stiftet har vi leveret over 

4000 tons madoverskud fra fødevareindustri og detailhandel til socialt udsatte borgere. Det svarer 

til 10 millioner måltider. 

 Fra at være en lille forening omkring København leverer vi i dag næsten tre tons mad hver dag - 

året rundt - fra FødevareBankens tre afdelinger i København, Århus og Kolding. 

Vi er blevet større. Det er ikke et mål i sig selv. Men så længe, at madspildet i fødevareindustrien 

og detailhandelen langt overstiger, de mængder vi udbringer, er der nok at tage sig af de næste 

mange år. 

Indtægterne er fordoblet ift. 2016. 

Et af FødevareBankens fokusområder er at øge indtjeningen fra andre kilder end 2013-donationen 

fra Veluxfonden, der har været grundlaget for vor eksistens og udvikling. I 2017 havde vi samlet 

indtægter på 15,6 millioner kroner. Det er mere end en fordobling ift. 2016. 
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Det skyldes primært, at 2017 var det første hele år af vores samarbejde med Netto. Men det 

skyldes også nye donationer fra A.P. Møller fonden og Oak Foundation samt større bevillinger fra 

Promilleafgiftsfonden, Salling fondene og Lauritzen Fonden. 

Sidste år leverede vi 914 tons overskudsmad. Det er 12 pct. mere end året før, og vi nåede op på 

200 modtagerorganisationer. 1/3 mere end i 2016. Det samlede antal frivillige ligger nu på 

omkring 180. I 2017 havde vi en bevilling fra Lemvig-Müller fonden øremærket en udvikling af 

frivilligindsatsen i København, og det har givet 45 frivillige mere. 

Vi står ved en skillevej. 

Det går godt i FødevareBanken. Vi har levet op til de målsætninger, der var i Velux-planen om 

økonomisk bæredygtighed, og om at vi skulle udbrede vore aktiviteter til andre dele af Danmark. 

Vi er blevet større. Vi står på egne med de muligheder og forpligtelser, det indebærer. Vi står ved 

en skillevej, hvor vi skal vælge. Hvad vi vil, og hvor vi vil hen. 

Når noget går godt, skal man passe på med at ændre det. Men det er også farligt at falde i søvn. 

Hvile på laurbærrene. Einstein sagde: ”If you always do, what you always did – you will always get, 

what you always got.” 

Bestyrelsesseminar den 6. juni. 

I begyndelsen af juni måned i år har vi i bestyrelsen for FødevareBanken et seminar, hvor vi vil 

tage fat på, hvor FødevareBanken skal bevæge sig hen. Der er mange spørgsmål at tage stilling til. 

For eksempel 

• Hvilke opgaver skal vi beskæftige os med? Skal vi – som i dag – overvejende være en 

logistikvirksomhed, der beskæftiger sig med distribution af overskudsfødevarer, eller skal vi 

udvide vore aktiviteter til evt. at omfatte sociale supermarkeder og oplysningsvirksomhed 

om madspil? 

 

• Hvilke varer skal vi bringe ud? Skal vi udvide vort fødevaresortiment til andet end 

fødevarer? 

 

• Hvor store skal vi være og hvor skal vi operere geografisk. Skal vi på den anden side af 

Øresundsbroen? Skåne er jo gammelt dansk land. 

 

• Hvor skal vor finansiering komme fra i fremtiden? I mange af vore europæiske 

søsterorganisationer er EU således en væsentlig indtægtskilde. Og skal vi opbygge en 

egenkapital? 

 

• Hvilke partnerskaber, netværk og samarbejdspartnere skal vi satse på?  
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Vi er ikke alene i Verden, når det gælder håndtering af madspil. Der er stigende bevidsthed 

om madspild. Derfor er der stadig flere aktører på banen. Kolleger, der arbejder for den 

samme gode sag som os. Men også konkurrenter, som vi skal slås med  

- om den overskudsmad, der er til rådighed 

- om offentlige bevillinger, tilskud fra fonde, erhvervsliv og enkeltpersoner, samt 

- om mediernes bevågenhed. 

Og endelig, 

• Hvordan skal balancen være i FødevareBanken mellem ansatte og frivillige? 

Svarene på mange af de spørgsmål, som jeg stiller, ligger måske lige for. Men der sker aldrig noget 

ved at stoppe op. Betragte os selv lidt fra oven. Og finde ud af, hvem vi er, og hvem vi vil være. 

Jeg kan tilføje, at vi på vort bestyrelsesseminar samtidig vil diskutere, hvordan vi fungerer og 

samarbejder i bestyrelsen.  

Flot fødselsdagsgave. 

I oktober sidste år havde jeg rund fødselsdag. I gave af FødevareBanken fik jeg en hel arbejdsdag – 

på kontoret og i felten. Det var en god gave. 

På køreturen nød jeg synet af de mange glade modtagere. På Svendborggade i København hos det 

tidligere Mødrehjælpen mødte adskillige af beboerne, især kvinder og børn, frem, da vi kom med 

kølebilen. Dejligt. Det var det hele værd. 

Og jeg konstaterede endnu engang, at det er hårdt arbejde at være frivillig chauffør. Jeg sov godt 

den nat. Men jeg konstaterede også, at det at være frivillig i FødevareBanken kan øge 

livskvaliteten. Det kan give mening. 

Frivillige er nerven i FødevareBankens arbejde. Vi er afhængige af de frivillige. Derfor skal 

FødevareBanken også være et attraktivt sted at være frivillig. Vi skal sikre gode arbejdsvilkår, en 

god stemning og et socialt fællesskab, så man som frivillig føler, at man gør en forskel, og at 

indsatsen påskønnes. 

Udskiftninger i medarbejderstaben. 

Siden sidste generalforsamling er der sket udskiftninger i medarbejderstaben, og vi har fået nye 

medarbejdere, bla. i Kolding. Velkommen til FødevareBanken. Forventningerne er naturligvis høje, 

men jeg håber, I bliver såvel glade for som stolte af at arbejde for FødevareBanken. Vi er nu spredt 

over tre destinationer. Det kræver koordination og samarbejde. Afdelingerne i København, Århus 
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og Kolding har hver deres daglige rutiner, men det er vigtigt, at vi optræder som en fælles enhed 

såvel indadtil som udadtil. 

Afslutning. 

Jeg vil afslutningsvis takke alle, der bakker op om FødevareBankens arbejde. Fødevaredonorer, 

sponsorer, virksomheder, fonde og enkeltpersoner. Tak til vore samarbejdspartnere og til 

ministerier og offentlige myndigheder som vi har et tæt samarbejde med. FødevareBankens døre 

er altid åbne for besøg. Og dem har vi heldigvis rigtig mange og stadig flere af. 

Tak til alle fødevareBankens faste medarbejdere, der udfører et stort dagligt arbejde. Tak til vores 

direktør, Karen-Inger. Dit engagement er stort, og FødevareBankens ve og vel ligger dig meget på 

sinde. Du har grund til at glæde dig over den positive udvikling, FødevareBanken har gennemgået, 

siden du tiltrådte. 

Tak til bestyrelsen for et meget positivt samarbejde i det forløbne år. 

Tre medlemmer udtræder af Bestyrelsen. Gitte Jeppesen, Erik Berg og Asger Dirksen. Asger 

fortsætter dog som suppleant til bestyrelsen repræsenterende de frivillige i København. Det har 

du også gjort, Erik, og bla. dit kendskab til den danske detailhandel har været særdeles værdifuld 

for os i bestyrelsen. Gitte har været med i bestyrelsen siden 2013. Du har bidraget med din viden 

om og ekspertise på fundraising-området, men også med meget mere. Du har altid klart og 

markant givet udtryk for, hvad du mener. Tak for det. Og jeg respekterer meget din beslutning om, 

at efter fem år er det på tide, at der kommer nye kræfter ind i bestyrelsen. 

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde i bestyrelsen også med de tre nye 

bestyrelsesmedlemmer. Som allerede nævnt er der meget at tage fat på, og mange spændende 

opgaver, der skal løses. 
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