Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske
Restprodukter til Jordbrugsformål
www.genanvendbiomasse.dk

Referat
Bestyrelsesmøde 02 - 2008
Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1., 1609 København V
Fredag den 25. april 2008, klokken 09.00
Tilstedeværende: Jens R. Schrøder, Bjarne Larsen, Peder A. Mathiesen, Morten Brøgger,
Finn Andersen, Ole Hegelund, Lars Stoumann Jensen og Anders Bredmose (ref.)

Fraværende: Karen Lübben (suppleant) og Jørgen Henrik Bjerg Jørgensen (suppleant).
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. januar 2008
3. Forslag til vedtægtsændringer.
4. Forslag til budget 2008
5. Fremlæggelse af kontrakt for CRUCIAL forsøget
6. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. 2008
Godkendt
Ad 3. Forslag til vedtægtsændringer
Anders Bredmose gennemgik forslaget til vedtægtsændringer. Jens R. Schrøder og Morten
Brøgger gennemgik motivationen for forslaget med ønsket om muligheden for at kunne
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tilknytte samarbejdspartnere som ikke måtte have et selvstændigt ønske i at fremme
genanvendelse. Det var ingen yderligere bemærkninger, forslaget enstemmig vedtaget.

Ad 4. Forslag til budget
Anders Bredmose fremlagde budget forslaget, hvor der ikke er kalkuleret med
medlemstilgang. Dette viste et underskud på omkring 100.000,00. Jens R. Schrøder
konstaterede, at foreningen fortsat var i en opstartsfase og at der efter hans mening kun
var 3 mulige kilder til at dække dette underskud. Enten nye medlemmer, nye Teknisk,
Faglige Samarbejdspartnere (TFP) eller donationer fra foreningens nuværende
medlemmer.

På den baggrund foreslog Jens R. Schrøder, at budgettet blev suppleret med en ny post
under fanen ” Nye medlemmer, "TFP" og andre bidrag fra medlemmer” på 100.000,00.
Såfremt nye medlemmer eller ”TFP” medlemmer ikke dækkede dette beløb, måtte
foreningens a-medlemmer solidarisk dække differencen. Bestyrelsen bakkede enstemmigt
op om dette forslag.

Anders Bredmose spurgte om man skulle holde de to medlemmer som meldte sig ud i
hhv. januar og februar fast i henhold til vedtægterne og således opkræve
medlemskontingent for 2008. Bestyrelsen vedtog enstemmigt dette.

Ad 5. Fremlæggelse af kontrakt for CRUCIAL forsøget
Lars Stoumann Jensen fra KU Life fremlagde udkastet til kontrakt for CRUCIAL. Lars
forklarede, at det var vigtigt i kontrakten at bibeholde KU Lifes råderet over forsøget, og at
det således var vigtigt at der ikke er en vetoret for deltagerne mod offentliggørelse af
forsøgets resultater.

Forsøget skal finansieres på følgende måde pr. år.
Landscentret
CREAM

100.000,00
50.000,00

BGORJ

50.000,00

KU Life

100.000,00

I alt

300.000,00

Jens R. Schrøder konstaterede, at det så fornuftigt ud. Han understregede, at foreningen
kun forpligtigede sig for ét år af gangen, med mulighed om forlængelse. En forlængelse
ville kræve at foreningen aktivt meddelte dette til KU Life. Jens R. Schrøder spurgte om
der var yderligere spørgsmål eller kommentarer til kontrakten. Dette var ikke tilfældet, og
bestyrelsen bakkede således enstemmig op om deltagelse i forsøget for 2008.

Ad 6. Eventuelt
Bjarne Larsen orienterede om det forestående kompost projekt. Bestyrelsen diskuterede
hvis og i givet fald hvordan BGORJ skulle spille en rolle. Mens der var enighed om at
foreningen ikke skulle spille en aktiv rolle i selve projektet, var der ligeledes enighed om
at man skulle formidle eventuelle resultater. Det var bestyrelsen sindspåliggende, at man i
videst muligt skulle forebygge grøftegravning ifht. forskellige behandlingsstrategier.

