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Deltagere

Jens Schrøder (JS), Finn Andersen (FA), Bente Munk (BM), Mogens
Jensen (MJ), Peder A. Mathiesen (PAM), Per Haugsted Petersen (PHP),
Anders Lehmann - Bottomline (AL) og Lars Magnus Lund Christensen
– ref. (LMC)

Afbud

Ole Pedersen, Morten Brøgger og Bjarne Larsen

Referat

Handlingsansvarlig

1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra seneste møde (7. juni 2010) blev godkendt
Orientering
 Miljøstyrelsen
 Elektronisk indberetning, mangler fortsat afklaring – der følges op!
 Revision af SLAM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsens planlagte proces ifm.
revisionen er ændret, så der ikke bliver afholdt en workshop mv. I stedet er
det planlagt at sende et udkast af bekendtgørelsen i høring til november.
BGORJ tager initiativ til en alternativ workshop, se under punkt 7.
 Den ny SLAMvejledning er sendt ud.
 PHP orienterede kort fra mødet i DAKOFA om biologisk affaldsbehandling.
 Et PhD-projekt er netop kommet ud fra KU-life omhandlende fordele ved, at bruge
by-affald i forskellige grene af fødevareproduktionen. Projektet rundsendes.
3. Medlemmer
Der er ikke tilgået nye medlemmer siden sidst. BGORJ vil fortsat arbejde på at udvide
medlemsskaren. Der er tidligere afprøvet forskellige strategier, og de bedste erfaringer
har været med den direkte relation og opfordring. BGORJ´s bestyrelse og medlemmer
skal fortsat sprede budskabet om foreningen og dens aktiviteter.
4. Økonomi
Status: Tilgangen af nye medlemmer er mindre end ventet, og vil medføre et driftsunderskud på min. tkr. 30 - dette vil ikke kunne dækkes ind af egenkapitalen. Bestyrelsen
besluttede at dække en evt. manko i fællesskab. Dette kompenserer for de manglende
indtægter på kort sigt.
For at få skabt balance i regnskabet, blev det besluttet, at BGORJ får ændret aftalen
med Landbrug & Fødevarer – således at timeantallet justeres ned fra 400 timer til 300
timer på årsbasis.
Crucial-markforsøg kompost-del, der bliver opkrævet penge fra de deltagende firmaer.
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5. Kommunikationsprojekt (vedlagt AL’s præsentation)
Erfaringer/status med kommunikationsindsatsen indtil nu:
 Generelt Brancheforeningens navn kan være svær at kommunikere, lidt for langt.
 Hvidbog er en god historie, det er et godt fagligt solidt fundament.
 Aalborg-sagen endte i medier, hvor kommunen kom først med et budskab om, at de
ikke havde hjemmel til at forbyde slam på deres marker på trods af, at kommunen anså slam for et problem for miljø og sundhed. I denne situation kunne BGORJ have
handlet mere pro-aktiv og været bedre til selv at sætte dagsordenen om, at genanvendelse er godt og lovgivningen virker.
 Forbrændingsanlæg. Projektet med Andelsselskab Slamforbrænding skulle være
lidt test på at få historien i medierne. Det lykkedes umiddelbart ikke, men det er endt
med at Vejle Kommune er gået ud af projektet. Om vores indsats har haft indflydelse
på dette er svær at måle, omvendt kan vi kun være tilfredse med situationen. Erfaringer og udfordringerne ved kommunikation kan dog komme til nytte ved senere lignende projekter. Samtidig har det proaktive arbejde med kommunikationen i Vejle betydet, at der er samlet materiale, argumenter og erfaringer, som kan være meget nyttige i andre lignende situationer.
Faktaark med relevant information til journalister, meningsdannere mv. udarbejdes.
Medie/presseliste er blevet udfærdiget, denne opdateres med følgende:
 Affaldsselskaber
 Spildevandsselskaber
 Forsyningsselskaber
 Miljøstyrelsen
 Miljøministeriet
 Medlemmer Folketingets Miljøudvalg
 BGORJ´s medlemmer
 Andre interessenter (DAKOFA, DANVA m.fl.)
Der blev spurgt til hvor vidt man kunne/måtte sende pressemeddelelser så bredt ud, men
så længe det er relevant for den enkelte part, så er der ikke umiddelbart noget problem
deri.
- Der modtages løbende input til presseliste.
Kommunikationspolitikken blev præsenteret af AL, der uddybede principper i papiret
hermed vigtigheden af det fælles udgangspunkt. På mødet blev drøftet elementer som
åbenhed, proaktivitet og mulige fremgangsmåder i forbindelse med konkrete strategiske
initiativer, og hvordan BGORJ vil arbejde i disse konkrete situationer. Der modtages input til kommunikationspolitikken inden politik besluttes endeligt på bestyrelsesmødet i
november.
 Eksemplet på at handle pro-aktiv eller ej, så har BGORJ erfaringerne med fra Aalborg-sagen. Hvis BGORJ ikke kommer på banen med den positiv historie, er der andre til at samle den negative historie op. Dette er en vigtig overvejelse i forhold til den
kommunikationspolitik BGORJ vælger at føre.
Mulige konkrete nyheder/pressemeddelelser.
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 BGORJ’s kommentarer til revision af slambekendtgørelsen.
 Der er udarbejdes skabelon til brug for lokal udsendelse ved nye medlemmer.
Kommende indsatsområder (forbrænding) Sydsjælland og Fyn/Nyborg.

LMC/bestyrelsen

6. Netværksmøder
Der er aftalt møde med DANVA, tirsdag den 28. september. FA, JS og LMC deltager.
Flere netværksmøder iværksættes, bl.a. Danmarks Naturfredningsforening

FA/JS/LMC
LMC

7. Aktiviteter generelt
Hovedfokus er pt. på kommunikationsprojektet.

LMC

Revision af SLAMbekendtgørelsen, på mødet blev det besluttet at BGORJ skal gennemføre en bearbejdning af bekendtgørelsen – inden at Miljøstyrelsen sender deres udkast i høring. Mødet afholdes første del af oktober, og materialet fremsendes til Miljøstyrelsen snarest derefter.

LMC

Seminar/paneldebat ifbm. BGORJs GF. AL forslog, at afholde en paneldebat med eksempelvis
 Medlem af Folketingets Miljøudvalg
 Prof. Lars Stoumann
 Jens Schrøder
 Rep. fra DANVA.
Derudover kunne man invitere diverse interessenter og ikke mindst journalister.

LMC

Evt.
Næste møde afholdes hos Novozymes, mandag den 15. november kl. 9.30.
 Alle der ønsker at deltage i næste møde, skal være anmeldt på forhånd, ellers bliver
der ikke adgang til Novozymes-område.

*** Mødet sluttede kl. 14 ***
16. september 2010
/LMC
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