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Dagsorden:
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 (2006)
6. Endelig aktivitetsplan og budget for indeværende år (2007)
7. Foreløbig aktivitetsplan og budget for næste år (2008)
8. Endeligt kontingent for indeværende år (2007)
9. Foreløbig fastsættelse af kontingent for næste år (2008)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor
11. Valg af revisor
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

Ad 1. Velkomst ved bestyrelsens formand
Foreningens formand Jens R. Schrøder bød de fremmødte velkommen. Han takkede
specielt Næstformand i Dansk Landbrug Henrik Høegh for at afse tid i hans travle
kalender, til at deltage i mødet.
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Ad 2. Valg af stemmetællere
Mødedeltagerne var enige om, at der ikke var behov for formelt valgte stemmetællere.
Ad 3. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Sune Aagot fra HedeDanmark. Sune Aagot blev enstemmigt
valgt.
Ad 4. Bestyrelsens beretning
Jens R. Schrøder fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år (vedlagt).
Efter fremlæggelsen udbad dirigenten sig kommentarer eller bemærkninger til
beretningen, inden denne blev sat til afstemning.
Henrik Høegh bemærkede, at implementeringen af EU’s Miljøansvarsdirektiv havde
været, og fortsat var, en stor sag i mange sammenhænge. Dansk Landbrug holdt på,
som BGORJ, at overholdelse af gældende forskrifter ikke kan føre til
ansvarspålæggelse med omvendt bevisbyrde – denne implementering må ikke være en
”håndvask” for politikerne. Jens R. Schrøder svarede, at foreningen havde været glad
for det samarbejde, der i denne forbindelse havde været mellem brancheforeningen og
landbruget (gennem Landbrugsraadet).
Herefter satte dirigenten beretningen til afstemning. Beretningen blev enstemmigt
vedtaget.
Ad 5. Fremlæggelse af revideret årsrapport for det forudgående år (2006).
Anders Bredmose fremlagde den reviderede årsrapport for 2006. Anders Bredmose
konkluderede at i foreningens første år havde denne konsolideret sig, og der kunne
således konstateres et positivt driftsbudget.
Den reviderede årsrapport er udsendt til foreningens medlemmer.
Dirigenten satte årsrapporten til afstemning. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6. Endelig aktivitetsplan og budget for indeværende år (2007)
[punkt 7. slået sammen med punkt 6]
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Jens R. Schrøder fremlagde foreningens aktivitetsplan for 2007, som tillige er udtryk for
den foreløbige aktivitets plan for 2008 (vedlagt).
Anders Bredmose fremlagde det endelige budget for 2007 samt det foreløbige budget
for 2008 (budget udsendt til medlemmerne). Generelt viste budgettet – som
årsrapporten 2006 – et positivt resultat. Hertil bemærkede Jens R. Schrøder, at dette af
bestyrelsen blev opfattet som en konsolidering af brancheforeningen og dermed et
sundhedstegn. Herudover var der på budgettet opstillet en post på 50.000,00 kr. for
2007, en post som skulle tages til udtryk for enten en ekstra betaling fra nuværende
medlemmer eller betaling fra nye medlemmer.
Dirigenten udbad sig herefter spørgsmål og kommentarer til aktivitetsplanen samt
budget for 2007 og 2008.
Med hensyn til aktivitetsplanen bad Henrik Høegh om en uddybning af punktet om
markforsøg, hvortil Jens R. Schrøder svarede at Jakob Magid ville støde til senere efter
afslutning af den formelle del af mødet og gennemgå forsøget.
Sune Aagot så gerne, at foreningen søgte at arbejde endnu mere konstruktivt med
primærlandmanden – og i den forbindelse for eksempel udarbejde noget
materiale,som henvender sig direkte til denne. Dette materiale skulle udarbejdes i
foreningsregi på baggrund af den allerede indsamlede / tilvejebragte viden. Henrik
Høegh bemærkede hertil, at han ville foreslå gennem dialog med rådgivningssystemet
/ planteavlskonsulenterne, at få opstillet nogle relevante kommunikationsrammer til
dette formål. De øvrige mødedeltagere udtrykte opbakning hertil.
Sune Aagot sagde endvidere, at der i forhold til udbringning af organiske
restprodukter i skov kunne ligge en udfordring for foreningen. Der var måske ikke tale
om et meget stort potentielt areal, men på den anden side umuliggjorde den
nuværende regulering praktisk talt dette. Anders Bredmose tilføjede, at man i Sverige
(og Finland) arbejdede meget med dette spørgsmål – ikke mindst når det gjaldt
energiskov.
Endelig oplyste Sune Aagot, at han var bekendt med at visse kommuner opstillede
deres ”egne” regler for udbringning af organiske restprodukter på landbrugsjord –
altså regler som ikke havde hjemme i den nuværende lovgivning. Der lå således en
opgave i dels at arbejde målrettet med disse kommuner og dels at hjælpe landmænd
som på grund at sådanne regler måtte komme i klemme. Konkret såfremt landmanden
går glip af en økonomisk gevinst ved ikke at kunne udbringe organiske restprodukter
på sin jord, måtte han i så fald kunne kræve dette tab refunderet af den pågældende
kommune.
Jens R. Schrøder sagde konkluderende, at alle disse forslag var gode og relevante, og at
den kommende bestyrelse måtte tage disse med på listen til næste bestyrelsesmøde.
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I relation til budgettet, fremlagde Jens R. Schrøder den netop modtagne regning fra Det
Biovidenskabelige Fakultet på Hvidbogsprojektet. Bestyrelsen lagde op til, at denne
regning blev holdt udenfor budgettet, således at de seks af foreningens medlemmer
som var til stede på mødet i november 2005, hvor aftalen om udarbejdelsen af
Hvidbogen blev aftalt, betaler regningen. Disse medlemmer var; HedeDanmark,
Fredericia Kommune, Århus Kommune, Komtek, Novozymes og Solum (Dansk
Jordbrugsforbedring ApS). Hertil bemærkede Finn Andersen, at efter hans mening –
da hvidbogen tilkom alle foreningens medlemmer i lige stor grad – måtte foreningen i
det mindste forhøre sig hos de øvrige medlemmer, hvorvidt disse måtte ønske at
bidrage finansielt til betaling af regningen. Bjarne Larsen udtalte, at dette efter hans
mening var en rigtig god model. De ovennævnte 6 medlemmer betalte selve
Hvidbogen – og beløb modtaget fra øvrige medlemmer skulle gå til vedligeholdelse af
Hvidbogen. De tilstedeværende udtrykte stor enighed om dette forslag.
Dirigenten satte herefter aktivitetsplan 2007 (2008) samt budget 2007 (2008) til
afstemning. Begge blev enstemmigt vedtaget.
Ad 8. Endeligt kontingent for indeværende år (2007)
[punkt 9. slået sammen med punkt 8]
Jens R. Schrøder forslog en fastholdelse af kontingentet. Bjarne Larsen spurgte
hvorvidt foreningen burde indeksregulere kontingentet for 2008, da foreningens
sekretariatsudgifter indeksreguleres. Jens R. Schrøder bemærkede hertil at
kontingentet for 2008, kun var en foreløbig fastsættelse, og at man om nødvendigt
kunne vende tilbage hertil næste år.
Det blev enstemmigt vedtaget at fastholde kontingentet på;
A-medlemmer
A-sats
Indmeldelsesgebyr
B-medlemmer
B-sats
Indmeldelsesgebyr

15.000
4.500
4.000
4.500

Ad 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor
Anders Bredmose oplyste, at af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,
ønskede Karen Lübben, Vejle Kommune, ikke genvalg til bestyrelsen og Annemarie
Gotfredsen, Fredericia Renseanlæg, ikke genvalg til posten som suppleant. Resten af
bestyrelsen samt suppleanter for den siddende bestyrelse modtog genvalg.
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Til den ledige bestyrelsespost stillede Finn Andersen, Odense Renovationsselskab, op, og
Karen Lübben stillede op til den ledige post som suppleant for A-medlemmerne. Således
stillede følgende personer op til bestyrelsen 2007;
Jens R. Schrøder, HedeDanmark (A)
Henrik Frier, Århus Kommune (A)
Bjarne Larsen, Komtek (A)
Peder A. Mathiesen, Novozymes (A)
Morten Brøgger, Dansk Jordbrugsforbedring ApS (A)
Finn Andersen, Odense Renovationsselskab (A)
Helge Laybourn (B)
Suppleanter:
Karen Lübben, Vejle Kommune (A)
Jørgen Henrik Bjerg Jørgensen, Klintholm I/S (B)
Disse blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.
Ad 11. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af nuværende revisor – Deloitte.
Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 12. Indkomne forslag
[intet]
Ad 13. Eventuelt
[intet]

Generalforsamlingen slut 11.00
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