Dagsorden 04-2018

Mødedato

7. maj 2018, kl. 9.30 - 13.30

Sted

Ølstykke Renseanlæg, Krogholmvej 71, 3650 Ølstykke

Deltagere

Bestyrelsen, Genanvend Biomasse og Julie Lykke Jacobsen
Interesserede medlemmer af GB

Afbud

Dagsorden
Velkomst til bestyrelsesmødet v. Sune
Punkter til drøftelse og beslutning
1.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (MB 9/18)

2.

Evaluering af Generalforsamlingen v. Sune

3.

Økologi:
a) Regeringens udspil omkring Økologi – specifikt omkring emnet: næringsstoffer til økologi –
v. Julie
b) Opfølgning på ”Biogødning til Økologi” – info om organisering af arbejdsgruppe,
intentioner mm v. Sune
c) Økologitemaet og udspillet som tema for møde med Ministeren – evt. i samarbejde med
ØL og L&F-økologi v. Sune (MB 10/18)

4) Intern GB-organisering v. Sune
a) KOD-arbejdsgruppe ift. at spille ind til Miljøstyrelsens vejledning mm
b) Biogødnings-arbejdsgruppe

c) Bæredygtighed, Verdensmål og Cirkulær Økonomi – næringsstoffer til jordbrug
d) Evt. arbejdsgruppe ift. evt. opdatering af Hvidbogen – indhold og finansiering
e) Andre forslag?
4.

Status på Affald-til-Jord bekendtgørelsen v. Bjarne (MB 11a og 11b/18)

5.

Kommende TEMA-drøftelse: Regeringens Ressourcestrategi – hvad er GBs mål og ambitioner i
forhold til at påvirke den kommende ressourcestrategi?
Hvem vil til næste bestyrelsesmøde byde ind med indhold og oplæg til drøftelse? Kort
drøftelse af ramme og indhold.

6.

Kommuner afkræver brugerbetaling for anmeldelse af (bio)gødning til udbringning.
HedeDanmarks advokat mener, det er kritisabelt. Miljøstyrelsen mener modsat. Drøftelse af
GBs holdning samt evt. handlinger v. Sune (MB 12/18)

7.

Studietur for Miljøstyrelsen v. alle

8.

Forslag om at GB skal arbejde for at ”Biogødning” blive optaget i den danske ordbog
(www.ordnet.dk). Biogødning fremgår heller ikke af www.sproget.dk. Samt en evt. opdatering
af det der er på wikipedia om biogødning (MB 13/18) v. Erik

9.

Folkemøde 2018 – kort status v. Julie

10.

Global GAB – tilbagemelding fra ECN i forhold til evt. kendskab og kontakt v. Julie

11.

Temadag 23. august med GØDP og afrapportering på Mikroplastprojekter, RUC v. Julie
(14/18). Drøftelse af program og deltagerkreds.

12.

Mødekalender (MB 15/18)

13.

Eventuelt

Frokost kl. 12.00-12.30

Kl. 12.30-13.30
Oplæg ved Erik Christian Heyer, Novafos og Tina Braunstein, Gasfabio i forhold til
udviklingstiltag i hhv. Novafos og Gasfabio.

