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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

2. juni 2015

Sted

Hedensted Spildevand, Ørumvej 48, Daugård

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Kent Brejnholt, KomTek
Morten Brøgger, Solum
Peder A. Matiesen, Novozymes
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Bjarne F. Larsen, DAKA Danmark A/S
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Erik E. Olesen, HedeDanmark
Bjarne Jensen, Mijodan

Afbud

Tommy Falk-Petersen, ESØ 90
Mogens Jensen, Miljøservice

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Handlingsansvarlig

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Dagsordenen blev foreslået suppleret med en drøftelse af det forestående Folketingsvalg under
Eventuelt.
Julie orienterede om, at Combineering er nyt Basismedlem i BGORJ.
Bestyrelsen godkendte referatet.

Ad 2. Aktivitetsplan 2015 - 2016
Bestyrelsen drøftede status og konkrete handlinger i Aktivitetsplanen.
”Øget kendskab til BGORJ” bestyrelsen har løbende fokus på at udbrede kendskabet til BGORJ.
Biogødning-pjecen er et led heri, bestyrelse ønsker den rundsendt til alle Kommunernes Tekniskforvaltninger.
Målsætning: dialog med politiske ordførere og den kommende miljøminister (brev med pjece og invitation til møde).
Ole laver et udkast til brev til spildevandselskaber + DANVA, som ligeledes skal have pjecen tilsendt.
Bestyrelsen drøftede om, BGORJ skal have en stand på Spildevandsteknisk (STF) Årsmøde –
nogle af virksomhederne deltager individuelt.
Forslag: Spildevandsteknisk forening holder Årsmøde hos Hedensted Spildevand i 2016, så Ole vil
i den forbindelse bringe på banen, at BGORJ har en stand her – evt. mod, at STF kan deltage
uden beregning på BGORJs Årsmøde.
NB. Efter bestyrelsesmødet har FMT henvendt sig til sekretariatet og fået 100 Biogødning-pjecer,
som de medbringer på Årsmødet. HedeDanmark har gjort samme.
”Recirkulering – by til land”
BGORJ skal fortsat arbejde for at fremme genanvendelse af kildesorteret organisk affald/dagrenovation (KOD)
Bestyrelsen drøftede om, der er behov for en Hvidbog på KOD? Konklusionen blev, at starte op
med en ”Q&A – hvad er hvad ift. KOD”, som evt. kan bruges til disposition for det videre arbejde.

Julie

Ole

Ole
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Handlingsansvarlig
Julie indhenter input fra bestyrelsen, som behandles på næste bestyrelsesmøde.
”Certificeringsordning” – bestyrelsen drøftede muligheder (inspiration fra England og Sverige)
og evt. dansk behov.
Konklusion: BGORJ: enighed om en kvalitetskontrol på KOD og Biogødning – men uenighed i bestyrelsen om det formålstjenstlige i en certificeringsordning.
Aftalte handling:
1) Spørge Linda om hvad MST arbejder på.
2) Hente input i forhold til en evt. certificeringordning hos Spildevandsteknisk Brancheforening,
Dakofa, KL + DANVA. Her afklares om der er forskel på arbejdet ift. Biogødning og KOD. BGORJ
inviterer til møde i september – rundbordssnak om evt. fælles holdning.
Efterfølgende hvis interesse: møde med Økologerne og Mejeriforeningen.
Hvis der er opbakning, starter case op omkring biogødning? Så kan erfaringerne bringes over til
KOD. Hvad kan en certificering for biogødning indeholde?

Julie/alle

Sune/Julie

”Mejeriforeningen og Arlagården” – dialog når det er formålstjenstligt.
”Hvidbog” – bestyrelsen fastholder ambitionen om en opdatering 2015-2016.
”Dialog med Økologer”
Status på dialog og aktiviteter med økologerne – hovedsageligt Økologisk Landsforening.
Bestyrelsen ønsker at fastholde den positive dialog.
NB: ØL har efter bestyrelsesmødet efterspurgt Hvidbogen og andet konkret materiale på engelsk til
brug i debatten i EU.
”Dialog med KKR-Nordjylland”
Status på sagen om evt. fælles nordjysk forsøg på forbud mod biogødning. BGORJ ønsker fortsat
at få bragt fakta på banen. Invitation til en konkret event i Nordjylland med markvandring og oplæg
udarbejdet og rundsendes. Julie kommer med første udkast.

Julie

”Markforsøg – Crucial” bestyrelsen ønsker fortsat gerne flere kandidatprojekter. BGORJ skal motivere nogle til at forske i det.
”Fagligt netværk”
Fortsat 2-3 årlige aktiviteter.

Ad 3. Status på Nordjyske kommuner og den videre proces
Julie gav status på processen ift. de Nordjyske kommuner, der ikke ønskede BGORJs deltagelse
med oplæg på deres møde 24. april 2015. Ifølge referatet fra KKR-mødet er der ikke truffet nogen
endegyldig beslutning i sagen.
Bestyrelsen tilslutter sig de to forslag om aktivitet hhv. ekskursionsinvitation med besøg på en
mark/et landbrug og oplæg på en nærliggende kro samt kontakt til Miljøstyrelsen ift. en orientering
om sagen og BGORJs holdning. Bestyrelsen håber at MST evt. kan deltage på ekskursionen med
et oplæg?

Sune/Julie

Ad 4. Arlagården problematik
Kent orienterede om status + se ovenfor under ”Certificering” og følger op når, der er noget relevant nyt.
Ad 5. Krüger-rapport
Bestyrelsen drøftede den rapport Krüger har lavet for MST – ”Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra
spildevand” og konkluderede at, der er store mangler ift. agrofaglige elementer.
BGORJ har indsendt kommentarer (udarbejdet af Erik E. Olesen, HedeDanmark) i samarbejdet
med KU ift. hullerne i rapporten til MST og foreslået udarbejdelse af supplerende afsnit.
Sune har været i dialog med MST ift. kritikken og har foreslået en Miljørapport II. Sune forventer at
der i løbet af få dage kommer en udmelding omkring midler og et projekt. Sune følger op.

Sune
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Handlingsansvarlig
BGORJ sender Eriks respons til Krüger og deres følgegruppe – påpege en faglig mangel/supplement.

Julie

Ad 6. ”Biogødning og Biokompost” pjecen
Julie orienterede om, at BGORJs pjece er rundsendt til medlemmer, interessenter, spildevands og
forsyningsselskaber, Kommunernes Landsforening, rådgivningscentre og landbrugsskoler. Pjecen
ligger ligeledes på forsiden af hjemmesiden.
Som behandlet tidligere ønsker bestyrelsen at pjecen ligeledes går ud til kommunernes teknikske
forvaltninger.
Per orienterede om en henvendelse fra Jes La Cour, Lunds Universitet ift. en konference hos dem
i efteråret omkring ”innovativ anvendelse spildevandsslam”, hvor de søger indlægshodere og evt.
sponsorater. Sune tager den videre kontakt.

Sune

Ad 7. Evaluering af Årsmødet.
Bestyrelsen evaluerede Årsmødet og var enige om, at arrangementet havde været godt og at de
spændende indlægsholdere havde en positiv indvirkning på det store fremmøde.
Forslag om at lægge næste Årsmøde et centralt sted – nærhed af tog.
Ad 8. BioSafe
Bestyrelsen evaluerede kort seneste arrangement og foreslår, at Annemette Palmqvist, RUC inviteres til at forårs-Biosafemøde ift. at give seneste status på mikroplast mm.
Bestyrelsen ønsker at det kommende efterårsmøde i BioSafe bliver med et besøg på Struvit anlæg
ved Århus Vand, (kontaktperson evt. Peter Balslev). BGORJ kunne fremlægge nogle massebalancer (Erik holder oplæg) – Sune/HedeDanmark har kontakt og følger op i forhold til en konkret aftale. Hvis der er plads og mulighed kan det overvejes om Palles (studerende på SDU) oplæg passer
ind?.

Sune/Julie

Bestyrelsen opfordrede Per til at udarbejdet et tilbud om en BioSafe-ekskursion til Grønland i forhold til at se Rambølls dag- og natrenovationsprojekt.

Per

Ad 9. Medlemmer
Bestyrelsen ønsker, at der følges op på deltagere fra hhv. BioSafe og Årsmødet ift. evt. hvervning
til BGORJ.
Som allerede orienteret om, så er Combineering A/S nyt medlem i BGORJ

Julie

Ad 10. Mødekalender
Bestyrelsen godkendte fremsendte forslag til datoer for kommende møder.
Mødet 8. september 2015 forventes, hvis muligt at blive et kombineret bestyrelsesmøde og BioSafe hos Århus Vand. (alternativt 18. november).
Ad 11. Eventuelt
Per Haugsted og Linda Bagge holder oplæg til Dakofas årsmøde oplæg med fokus på organisk affald. Per sender udkastet rundt til bestyrelsen og modtager meget gerne input.
Bestyrelsen drøftede perspektiver på det forestående Folketingsvalg.
Efter frokost var der oplæg om Mikroplastik og regnorme, kandidatprojekt på RUC ved Nanna
Høegh Wenzell og Elisabeth Jensen.

10. juni 2015
/Julie Lykke Jacobsen

Per
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