Beretning til generalforsamling 2020
FødevareBanken fortsatte den gode udvikling i 2019: flere tons friske overskudsfødevarer blev bragt ud til
organisationer for socialt udsatte i en stadig større del af landet, så vi nu leverer til modtagere i 62 af 98
kommuner i Danmark
I 2019 uddelte vi 1.350 tons overskudsmad, hvilket er en stigning på 25 % fra 1.080 tons i 2018. Vi leverede
til 290 modtagerorganisationer - en stigning på 19 % fra 243 i 2018. Den samlede frivilliggruppe ligger på
222 frivillige - en stigning på 20 %.
Samtidig har vi en sund økonomi med en stadig større indtjening på andre kilder end puljer og fonde.
FødevareBanken har nu en egenkapital på 5,8 mio. kr. Det gør os dels polstret til at komme gennem
eventuelle fremtidige regnskabsår, hvor svigtende indtægter eller uforudsete udgifter resulterer i et
negativt resultat, dels sikrer det, at FødevareBanken kan svare sine forpligtelser til medarbejdere og
kreditorer, og endelig muliggør det eventuel medfinansiering af fremtidige initiativer i FødevareBanken.
Som del af vores indsats for at udvikle nye måder at nå vores målgruppe, startede vi i 2019
’Madfællesskaber Med Mening’ – et samarbejde med Boligselskabet Sjælland om at udvikle, etablere og
forankre madfællesskaber i almene boligområder. Initiativet er støttet i 2019-2020 af Nordea-fonden.
Vi har nu etableret madfællesskaber i tre af Boligselskab Sjællands afdelinger: i Køge, Holbæk, og Tølløse.
I oktober havde vi første levering af nonfoodvarer ifm. vores pilotprojekt Det Rene Overskud. 20
organisationer i Københavns Kommune har siden hver fjerde uge modtaget overskudsprodukter til
personlig hygiejne. Vi evaluerer initiativet løbende i 2020 og vil udrulle det i resten af landet.
FødevareBanken indgår også i arbejdet med at ændre rammevilkårene for indsatsen mod madspild. Vi
deltager således både i Fødevareministeriets tænketank for forebyggelse af madspild og fødevaretab,
One/Third, og i Klimapartnerskabet for handel.
Som alle andre, har FødevareBanken været påvirket af Coronakrisen. Driften er dog fortsat i alle tre
afdelinger til de ca. 160 modtagerorganisationer, der fortsat har åbent og serverer mad til socialt udsatte
borgere – oftest i form af madpakker eller andre former for mad ud af huset.
Endelig tak for indsatsen til Ole Linnet Juul og Kristina Boldt, som efter hhv. 4 og 6 år i FødevareBankens
bestyrelse har valgt ikke at genopstille. Og velkommen til Leif Nielsen og Christina Ørgaard, som begge har
sagt ja til at indgå i bestyrelsesarbejdet fremover

