05. marts 2010

Referat – Generalforsamlingen, torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30
i Landbrug & Fødevarer på Axelborg i København.
Tilstede: Peder A. Mathiesen – Novozymes (A), Tobias Breinholt Hoffmann – Gemidan A/S (B), Ole Pedersen –
Hedensted Spildevand A/S (B), Bjarne Larsen – KomTek (A), Jens Schrøder – HedeDanmark (A), Sune
Aagot – HedeDanmark (A), Bente Munk – AffaldPlus (A), Henrik Ørtenblad – Leo Pharma A/S (A), Morten
Brøgger – Solum (A), Michael Braae – Faxe Kalk A/S (B), Ole Hegelund – Sengeløse Kompost (B) og Lars
Magnus Lund Christensen – referent / Landbrug & Fødevarer.

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Velkomst ved bestyrelsens formand
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af revideret årsrapport for det forudgående år
6. Endelig aktivitetsplan og budget for indeværende år
7. Foreløbig aktivitetsplan og budget for næste år
8. Endeligt kontingent for indeværende år
9. Foreløbig fastsættelse af kontingent for næste år
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor
11. Valg af revisor
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

Ad 1
Formanden Jens Schrøder bød velkommen til generalforsamlingen.
Ad 2
Lars Magnus Lund Christensen blev valgt som stemmetæller.
Ad 3
Sune Aagot (HedeDanmark) blev valgt som dirigent.
c/o: Forenings- & Udviklingsservice, Axeltorv 3, 1., 1609 København V, Tlf. 3339 4220, Mail lmc@lf.dk

Ad 4
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt).
Der var efterfølgende ikke yderligere kommentar til beretningen.
Ad 5
Lars Magnus fremlagde årsrapporten for 2009 (vedlagt). Resultatet viste et underskud på godt 18 tkr.
Foreningen har primo 2010 en egenkapital på godt 4 tkr.
Ad 6
Lars Magnus fremlagde budget for 2010 (vedlagt), der var ikke yderligere kommentar til budgettet.
Efterfølgende fremlagde Lars Magnus aktivitetsplanen (vedlagt). Til aktivitetsplanen var følgende
kommentar, at BGORJ skulle have fokus på husdyrgødning i revisionen af slambekendtgørelsen,
derudover skulle man også have fokus på anden lovgivning – blandt andet bioaskebekendtgørelsen og
biproduktforordningen. Derudover ingen kommentar til aktivitetsplanen, som vil blive opdateret med
tilføjelserne, som blev drøftet.
- Budget og aktivitetsplan for 2010 blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Ad 7
Lars Magnus fremlagde budget for 2011 (vedlagt). Der var ikke yderligere kommentar til budgettet.
Aktivitetsplan for 2011 vil tage udgangspunkt i planen for 2010, og vil blive tilpasset løbende og fremlagt
på generalforsamlingen 2011.
- Budget og foreløbig aktivitetsplan for 2011 blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Ad 8
Bestyrelsen indstillede, at kravet om indmeldelsesgebyr for nye medlemmer blev ophævet, således vil
gebyret fremover svare til 0 kr. Ligeledes indstillede bestyrelsen, at kontingentniveauet fortsatte uændret.
A-medlemmer: 19.000 kr., B-medlemmer: 6.000 kr. og TFP’ere: 9.000 kr.
- Indstilling om ophævelse af indmeldelsesgebyr og fortsættelse af kontingentniveau blev herefter
enstemmigt vedtaget.
Ad 9
Bestyrelsen indstillede, at kontingentniveauet også fortsatte uændret i 2011.
- Indstillingen af kontingentniveau 2011 blev herefter enstemmigt vedtaget.
Ad 10
Forud for generalforsamlingen havde samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tilkendegivet, at de
alle ønskede genvalg.
For A-medlemmer: Jens Schrøder – HedeDanmark, Peder A. Mathiesen – Novezymes, Morten Brøgger –
Solum, Bjarne Larsen – KomTek, Finn Andersen – Odense Renovationsselskab, Bente Munk – AffaldPlus
og suppleant: Mogens Jensen – Miljøservice.
For B-medlemmer: Ole Hegelund – Sengeløse Kompost og suppleant Per Haugsted Petersen – Rambøll.
Forud for generalforsamlingen havde Ole Pedersen fra Hedensted Spildevand tilkendegivet, at han
ønskede at opstille til bestyrelsen for B-medlemmerne, hvilket gjorde, at Ole Hegelund gerne ville
nedlægge sit kandidatur, for at give plads til nye kræfter.
Således var der genvalg til samtlige A-medlemmer og suppleanter, mens bestyrelsesmedlemmet valgt
blandt B-medlemmerne fremover er Ole Pedersen fra Hedensted Spildevand.
Generalforsamlingen ønskede Ole Pedersen tillykke med bestyrelsesposten, og takkede samtidig Ole
Hegelund for hans indsats i Brancheforeningen.
Ad 11
Bestyrelsen indstillede, at man genvalgte Deloitte som foreningens revisor. Herefter blev Deloitte
enstemmigt genvalgt som revisor.
Ad 12
Ingen indkomne forslag.
Ad 13
Henrik Ørtenblad henledte opmærksomheden på lovgivning, som BGORJ burde se nærmere på. Således
blev der lagt op til, at punktet bliver taget på næste bestyrelsesmøde, hvor Henrik Ørtenblad vil deltage.
c/o: Forenings- & Udviklingsservice, Axeltorv 3, 1., 1609 København V, Tlf. 3339 4220, Mail lmc@lf.dk

Bestyrelsens beretning
Generalforsamling den 29. april 2010

Siden generalforsamlingen i april 2009 har brancheforeningen haft nok at se til.
Brancheforeningen har således været dybt engageret i både rent faglige projekter, samt i
oplysningsarbejdet omkring brugen af organiske restprodukter til jordbrugsformål og
endelig deltaget aktivt omkring udformningen af regler på genanvendelsesområdet.
Derudover har der også været brugt tid på at udbygge brancheforeningens netværk i form
af samarbejdspartnere, og andre interesserenter indenfor genanvendelsesområdet.

Hvidbogen
Efter at hvidbogen blev færdig i slutningen af 2006, har brancheforeningen promoveret
publikationen til alle, der måtte have interesse i området.
For at bevare bogens integritet, relevans og anvendelsesmuligheder blev det fra start
besluttet at holde bogen opdateret. Arbejdet med den seneste opdatering har stået på
indtil januar 2010, og den seneste udgave ligger nu klar – hvilket vi skal høre mere om
senere på dagen.
Det er naturligt, at hvidbogen fortsat skal bruges aktivt i BGORJ’s arbejde, ikke mindst er
det vigtigt, at budskabet fra de seneste opdateringer bliver synliggjort. BGORJ oplever stor
interesse for Hvidbogen, både fra forskningsmiljøer, myndigheder og andre.
Ligeledes er det planen at kunne præsentere opdateringerne i forskellige sammenhænge i
løbet af 2010, evt. i forbindelse med en DAKOFA konference.

Markforsøg
Et af de andre store projekter – aktiv deltagelse i Det Biovidenskabelige Fakultet på
København Universitets markforsøg CRUCIAL – er fortsat et vigtigt fokusområde.
Ligeledes lægger BGORJ en indsats i at synliggøre projektet for omverden, således at
markforsøget kan blive brugt i forskningen og give den til tider manglende evidens.
Senest har BGORJ haft Jakob Magid fra KU-life med til et møde i Miljøstyrelsen for netop
at Jakob Magid kunne fortælle om markforsøget. Siden har Jakob Magid og Miljøstyrelsen
knyttet et tættere samarbejde.

De politiske udfordringer
På den mere politiske bane har foreningen været udfordret på flere fronter. Tidligere har vi
oplevet hvilke kræfter, der er i spil, som eksempelvis ved afgiftsomlægningen af
affaldsforbrændingsafgiften, der gør det billigere at brænde organisk affald med et lavt
energiindhold - herunder spildevandsslam.
Der opleves i stigende grad et større fokus på genanvendelse af organiske restprodukter,
lagring af kulstof og recirkulering af næringsstoffer eksempelvis tab af fosfor, som er en

knap ressource. Hvilket er noget af det, som BGORJ forsøger at slå til lyd for, gennem sin
interessevaretagelse og kommunikationsstrategi.
Dette momentum vil BGORJ fortsat udnytte, derfor har BGORJ med økonomisk støtte fra
en række medlemmer valgt at udbygge kommunikationsplatformen. Dette blandt andet
med hjælp fra Bottomline og Anders Lehmann, der senere vil fortælle om de kompetencer
og den rådgivning, som han kan byde ind med.
For BGORJ har det hele tiden været vigtigt at have en proaktivitet tilgang til politiske
dagsorden, og være aktivt med i processerne omkring de politiske beslutningstagere og
meningsdannere. BGORJ har undervejs udnyttet mulighederne for at udvide og skabe nye
netværk.
Slambekendtgørelsen og slamvejledning
Ny vejledning for anvendelse af affald til jordbrugsformål blev sendt i høring ultimo 2009,
her benyttede BGORJ lejligheden til at kaste et par bolde op i luften i forhold til den
forestående revision af slambekendtgørelse. Blandt andet har BGORJ påpeget at det skal
være forholdsvis lettere, at få ting optaget på bilag 1, særligt når det er et fælles ønske at
ville øge genanvendelsen. Ligeledes mener BGORJ at det kan være ønskeligt med mere
klare formuleringer, således vi sikre en fælles ensartet fortolkning – både blandt brugere
og ikke mindst myndighederne.
I Miljøstyrelsen er det planen, at igangsætte arbejdet med revisionen af
slambekendtgørelse allerede her i foråret 2010, senere i dag vil Linda Bagge fra
Miljøstyrelsen komme nærmere ind på disse planer.

Aalborg-sagen
I et tilbageblik har vi set retorikken blive udbygget, blandt andet som følge af transport af
spildevandsslam fra Aalborg Kommune til Tyskland - sagen fik mediernes opmærksomhed
i starten af 2008. Det lykkedes Aalborg Kommune og andre modstandere at iscenesætte
det som et problem at få bortskaffet spildevandsslam, der langt hen af vejen bunder i
manglende vilje til at genanvende slam.
Netop Aalborg Kommune har brancheforeningen haft fokus på i forbindelse med en sag,
hvor Aalborg Kommune forbød genanvendelse af spildevandsslam på landbrugsjord i
kommunen. Forbuddet blev givet på et mangelfuldt og ubegrundet grundlag, derfor blev
sagen meget principiel for BGORJ og andre interessenter. BGORJ indklagede Aalborg
Kommune for Statsforvaltningen Nordjylland, som nu er kommet frem til en afgørelse i
sagen. Således har Statsforvaltningen Nordjylland givet BGORJ medhold i sagen, og i den
forbindelse er Statsforvaltningen kommet med følgende udtalelse:
En generel henvisning til, at anvendelsen vil ske i et område med særlige
drikkevandsinteresser eller på et nitratfølsomt område finder statsforvaltningen ikke i sig
selv er tilstrækkelig begrundelse for et forbud i henhold til slambekendtgørelsens § 32, stk.
2 mod en anvendelse i henhold til slambekendtgørelsens § 6, stk. 1.
Statsforvaltningen afventer nu Aalborg Kommunes byråds reaktion i sagen.

Netværksmøder
Der afholdes fortsat en lang række udvekslings- og netværksmøder med diverse
samarbejdspartnere, myndigheder, politikere m.fl. Heriblandt har der været afholdt et
møde med DAKOFA, hvor blandt andet mulighederne for en konference blev drøftet, og
hvor de seneste opdateringer af Hvidbogen kan blive præsenteret. Endvidere har der
været afholdt møde med Miljøstyrelsen, hvor der var gode inputs til et fortsat godt
samarbejde, ligesom BGORJ har fået et godt indblik i de nye tiltag hos Miljøstyrelsen –
blandt andet strategi for recirkulering af fosfor.
Derudover har der været afholdt møder med RenoSam, det svenske affaldsselskab NSR
og andre interessante mulige samarbejdspartnere. Det er planen at fortsætte med disse
netværksmøder med andre aktører, og fortsat udbygge kendskabskredsen og
vedligeholde netværket.

Medlemmer/rekruttering
Der arbejdes løbende med at styrke foreningen med nye medlemmer, det er vigtigt med
en bredt forankret forening med en lang række af professionelle aktører.
I løbet af 2009 har BGORJ kunnet byde velkommen til Renovationsselskabet ESØ 90 I/S –
som nyt A-medlem, og Gemidan A/S som nyt B-medlem. Derudover fik BGORJ tegnet den
første Teknisk Faglige Partner, som omfatter et kommunalt spildevandsselskab.
Det er en kendsgerning at foreningens fremtidige tilstedeværelse skal sikres gennem en
stærk og bred medlemskreds, derfor må fokus fortsat være på medlemstegning – ikke
mindst på at få tegnet flere Teknisk Faglige Partnere.
Der opfordres til at alle hjælper med udbredelse af kendskabet til foreningen, samt
synliggøre mulighederne gennem et medlemskab.

Sekretariatet
Ved den stiftende generalforsamling i 2006 blev BGORJ’s sekretariat etableret i det
daværende Landbrugsraadet.
I løbet af 2009 blev en række af landbrug- og fødevarebranchens organisationer fusioneret
– herunder Landbrugsraadet. Således bliver BGORJ i dag betjent af den nye organisation
Landbrug & Fødevarer, hvilket potentielt bringer BGORJ tættere på landbrugets primære
del.
Der skal lyde en stor tak til Lars Magnus Lund Christensen for samarbejdet, der fortsat vil
byde på en masse spændende udfordringer.

Budget 2010

Indtægter
Kontingenter
Nye medlemmer
Indmed. gebyr
Opkrævning for deltagelse i markforsøg
Renter
i alt

2006
Årsrapport

2007
Årsrapport

2008
Årsrapport

2009
Årsrapport

285.000

249.000

254.000

0*

18.000

288.000
34.000
9.000

2010
Budget

322.000
36.000

2.930
287.930

2.950
251.950

5.407
277.407

726
331.726

50.000
726
408.726

212.500

258.000
0*
0
6.296
0

237.712

0
7.500
811
272.607

266.000
0
0
6.999
0
3.146
0
8.000
437
284.582

277.000
0
50.000
10.431
3.927
605
258
7.750
37
350.008

285.310
0
100.000
10.000
4.000
605
300
7.750
100
408.065

Resultat

50.218

-20.657

-7.175

-18.282

661

EK - beholdning

50.218

29.561

22.386

4.104

4.765

Udgifter
Sekretariatsgodtgørelse
Udarbejdelse og vedligehold af Faktaark mv.
Markforsøg
Mødeaktiviteter
Generalforsamling
Kontorartikler
Andet herunder hjemmeside
Revision af årsrapport
Bankgebyr og renter
i alt

2.712

15.000
7.500

Aktivitetsplan 2010 (1 af 2)
• Revision af slambekendtgørelse
Revisionen af slambekendtgørelse forventes igangsat forår 2010.
Foreningen holder sig løbende orienteret om eventuel udvikling, og
stiller sig til rådighed for Miljøstyrelsen.
• Markforsøg
Markforsøget skal følges og brancheforeningen skal udnytte de
fordele, som knytter sig hertil – blandt andet at profilere den støtte
der gives til projektet, ligesom at øge kendskabet til forsøget
generelt.
• Hvidbog
Med den seneste opdatering af Hvidbogen er det vigtigt at bogen
fortsat bliver brugt og distribueret rundt i netværket. Fortsat skal der
være fokus på at vedligeholde bogen.

Aktivitetsplan 2010 (2 af 2)
•

Netværkssamarbejde
Der arbejdes for en fortsat udvidet dialog med interessenter på området. Det
eksisterende netværk skal vedligeholdes. Der identificeres alliancepartnere
og opbygges samarbejder.

•

Rekrutteringsstrategi
Foreningen skal til stadighed søge at udvide medlemsbasen af økonomiske
såvel som strategipolitiske årsager. Således er udgangspunktet naturligvis,
at foreningens stemme vil have mere gennemslag des flere professionelle
aktører, som bakker op om foreningens arbejde og virke. Der skal øget
fokus på rekrutteres flere teknisk faglige samarbejdspartnere.
Kommunikations Strategi – KomStrat
Kommunikationsudbygges i 2010 i samarbejde med Bottomline, som styrker
BGORJs beredskab og medlemmer i kommunikationen med
beslutningstagere og omverden.

•

Andet
Andre spørgsmål og situationer, som foreningen skal tage stilling til på ad
hoc basis i løbet af året

1

Budget 2011

Indtægter
Kontingenter
Nye medlemmer
Indmed. gebyr
Opkrævning for deltagelse i markforsøg
Renter
i alt
Udgifter
Sekretariatsgodtgørelse
Udarbejdelse og vedligehold af Faktaark mv.
Markforsøg
Mødeaktiviteter
Generalforsamling
Kontorartikler
Andet herunder hjemmeside
Revision af årsrapport
Bankgebyr og renter
i alt
Resultat
EK - beholdning

2007
Årsrapport

2008
Årsrapport

2009
Årsrapport

249.000

254.000

0*

18.000

288.000
34.000
9.000

2010
Budget

2011
Budget

322.000
36.000

358.000
30.000
30.000 1
726
418.726

293.869
0
100.000 1
10.000
4.000
605
300
7.750
100
416.624

2.950
251.950

5.407
277.407

726
331.726

50.000
726
408.726

258.000
0*
0
6.296
0
0
7.500
811
272.607

266.000
0
0
6.999
0
3.146
0
8.000
437
284.582

277.000
0
50.000
10.431
3.927
605
258
7.750
37
350.008

285.310
0
100.000
10.000
4.000
605
300
7.750
100
408.065

-20.657

-7.175

-18.282

661

2.102

29.561

22.386

4.104

4.765

6.867

1. Egenfinansieringen for k ompostdelen bliver 60 % i 2011, og BGORJ dæk k er de resten 40 %.

