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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

15. april 2016, kl. 09.15-09.50

Sted

Axelborg, København V

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S
Bjarne F. Larsen, DAKA
Kent Brejnholt, AffaldGenbrug Vejle
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen
Anna-Elisabeth Larsen (ref.)

Afbud

Bente Munk, Affaldsplus A/S

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

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

Ad 2. Gennemgang af hovedelementer i Beretningen, herunder Aktivitetsplan 2016/2017
Sune forelagde hovedelementerne i Beretningen for bestyrelsen og opfordrede bestyrelsen til
fremadrettet at bidrage mere aktivt til beretningen. Fordelen ved dette er at flytte det forholdsvist
store fokus på biogødning for at komme bedre rundt om andre organiske restprodukter.
Julie fremlagde aktivitetsplanen 2016/2017 og i den forbindelse følgende ændringer:
•

Under overskriften Øget kendskab til BGORJ sættes der fokus på konkrete initiativer såsom
BGORJs deltagelse på Folkemødet 2016.

•

Overskriften Dialog med KKR-Nordjylland ændres til Kommunale indsatsplaner og BNBOområder

•

Dialogen med Mejeriforeningen og Arlagården vil fremadrettet fokuseres til andre kanaler, såsom i Landbrug & Fødevarers Forum for Bæredygtighed, hvor Arla ligeledes deltager.

•

Aktiviteter i forbindelse med Hvidbogen vil ændres til at have mere fokus på fremtidige aktiviteter samt nuværende indsatsplaner.

Det blev drøftet, at det også ville være oplagt at aflægge Crucial markforsøg et besøg med en bred
skare af interessenter, dette vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.
Julie fortalte bestyrelsen om mødet med Biofos og REnescience, der fandt sted onsdag d. 13. april
2016. REnescience vil gerne i nærmere dialog og betragter umiddelbart BGORJ som en kanal for
deres produkter kan blive godkendt. De vil gerne være vært for BGORJs bestyrelsesmøde i ultimo
maj/primo juni inden deres forsøgsanlæg pakkes sammen og sendes til Malaysia i juni.
Det blev ydermere pointeret at BGORJs rolle i forhold til lovgivning bør stå skrevet som en hovedaktivitet for 2016/2017. Det blev vedtaget at revidere Aktivitetslisten ved at sætte et nyt punkt på li-
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Handlingsansvarlig
sten for 2016/2017, som følger:
Mere aktiv rolle i forhold til lovgivning
•

Lægge pres på MST ift. Affald til jord-bekendtgørelsen

•

Fortsætte den tætte dialog med det rette embedsværk.

Bestyrelsen tilsluttede sig Aktivitetsplanen, der vil blive præsenteret på GF.
Ad 3. Formalia
Bestyrelsen godkendte og underskrev hhv. Årsrapporten 2015 og Revisorprotokollatet 2015.
Ad 4. Biofos – beslutning om medlemskab af BGORJ
Bestyrelsen drøftede potentielt medlemskab af BGORJ. Det blev vurderet, at Biofos ville kunne bidrage til en god og nuanceret diskussion af, hvordan vi genanvender ressourcerne og at Biofos
skulle tilbydes et plus-medlemskab.
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Ad 5. Mødekalender
Bestyrelsen blev fremlagt forslag til dato for bestyrelsesmøder til og med Årsmødet 2017.
Følgende datoer blev foreslået:
Ultimo maj (uge 21)
30. august 2016
27. oktober 2016
14. december 2016
2. februar 2017
15. marts 2017
7. april 2017 GF og Årsmøde
Bestyrelsen drøftede datoer for bestyrelsesmøderne.
Det blev besluttet at være fleksibel ift. de to første bestyrelsesmødedatoer, da bestyrelsesmøderne
evt. kunne spille sammen med et besøg på Renescience, møde med MST og FVST samt Crucial
markbesøg. I forhold til sidstnævnte ville det betyde, at 30. august vil blive for sent. Det blev besluttet at rykke den foreslåede mødedate (d. 30. august) frem til 10.-15. august.
Anna-Elisabeth vil forsøge at planlægge bestyrelsesmøderne i hhv. maj og august således, at de
kan spille sammen Renescience, MST & FVST samt et evt. Crucial markbesøg.
Ad 6. Eventuelt.
Ingen bemærkninger
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