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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

10. april 2015

Sted

Axelborg, København V

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Bente Munk, AffaldPlus
Kent Brejnholt, KomTek
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Peder A. Matiesen, Novozymes
Tommy Falk-Petersen, ESØ 90
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Bjarne F. Larsen, DAKA Danmark A/S
Hanne Vase Bentsen, ESØ 90

Afbud

Per Haugsted Pedersen, Rambøll

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referatet.

Ad 2. Budget – beslutning om budgetforslag for hhv. 2015 og 2016
Julie præsenterede budgetforslag for hhv. 2015 og 2016 som bestyrelsen tilsluttede sig og vil anbefale til Generalforsamlingen.
Ad 3. Aktivitetsplan
Julie gennemgik foreningens Aktivitetsplan som aftalt på sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tilsluttede sig denne og den vil ligeledes blive præsenteret på GF.
Ad 4. Formalia
Bestyrelsen godkendte og underskrev hhv. Årsrapporten 2014 og Revisorprotokollatet 2014.
Ad 5. Status på dialogen med KKR-Nordjylland
Julie præsenterede kort den seneste udvikling i sagen og dialogen med Benjamin Holst, KKRNordjylland. Sune supplerede med info om hans direkte kontakt til et par borgmestre i det nordjyske. Det er fortsat uklart om BGORJ får mulighed for at få taleret på mødet 24.4.2015 for KKRNordjylland.
Bestyrelsen aftalte følgende tiltag:

Mogens og Sune ringer rundt til formænd for Teknik- og Miljø i Nordjylland (ud fra tidligere
rundsendt liste).

KKR-Nordjylland får BGORJ-pjece og pjece om Biogødning og Biokompost, som kan gå
med ud med deres mødemateriale til mødet 24. april 2015 som baggrund.

Julie følger op med Benjamin Holst

Julie identificerer efterfølgende den/de rette person(er) hos KL – der arbejder med arbejdsområdet i forhold til at optage en konkret dialog og/eller samarbejde på området.

Sune og Mogens
Julie
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Handlingsansvarlig


BGORJ deltager evt. på KL-konference den 5. juni om affald.

Ad 6. Status på aktiviteter i BioSafe-regi
Julie orienterede om den kommende ekskursion til Helsingborg i samarbejde med DAKOFA – og
bestyrelsen anbefalede at der på Årsmødet blev reklameret for aktiviteten for at skaffe ekstra deltagere.
Ad 7. Eventuelt.
Sune havde to punkter til Eventuelt.
Distribution af de to nytrykte brochurer.
Bestyrelsen ønsker:
Brev + 10-15 brochurer udsendt til alle spildevandsselskaber (60-70 stk.), nogle affaldselskaber,
landboforeninger, landbrugsskoler samt andre interessenter så som KL, Miljøministeren/Miljøministeriet, Spildevandsteknisk forening, Dansk affaldsforening mf. Julie udarbejder en
udsendelsesliste.
Krüger-rapport for Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1661, 2015, om ”Bæredygtig udnyttelse af fosfor
fra spildevand” rundsendt til bestyrelsen.
Erik E Olsen, har gennemgået rapporten og bestyrelsen tilslutter sig hans kommentarer og kritikpunkter.
Sune tager i første omgang bestyrelsens kommentarer med til Linda Bagge, MST ift. en afklaring
af hvordan MST forstiller sig rapporten anvendt, evt. suppleret af andre partsindlæg mm. BGORJ
behandler punktet og tilbagemeldingerne på næste bestyrelsesmøde.

13. april 2015
/Julie Lykke Jacobsen
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