04. maj 2009
Ref. LMC

Bestyrelsesmøde 02-2009
Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V
Fredag den 17. april 2009, kl. 9:30-10.00
Tilstede:

Morten Brøgger, Bente Munk, Ole Hegelund, Jens R. Schrøder, Peder A. Mathiesen,
Bjarne Larsen, Finn Andersen og Lars Magnus Christensen (referent)

Dagsorden
1. Formalia


Underskrive regnskab (se bilag 1)

2. Budget (Beslutning om bestyrelsens budget-forslag)


Budget 2009 (bilag 2 og 3)
i. Der skal vælges et budget-scenarie blandt de to forslag



Budget 2010 (bilag 4)

3. Med baggrund i vores netværksmøde med Miljøstyrelsen fremlægges tanker for strategiworkshop
(Hvordan ser Danmark ud om +5 år omkring genanvendelsen af organiske restprodukter)
4. Ny hjemmeside (notat - bilag 5)
5. Evt.

Ad 1

Det reviderede regnskab blev underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2

Forslag til budget 2009 blev fremlagt i 2 udgaver, et pessimistisk og et optimistisk budget.
Et pessimistisk budget der baseres på et nyt A-medlem (13 A-medlemmer i alt) og et nyt Bmedlem (11 B-medlemmer i alt), hvilket resulterer i et driftsunderskud på godt 25.000 kr.
Det optimistiske budget baseres på to nye medlemmer i hver af de tre kategorier, Amedlemmer (14 A-medlemmer i alt), B-medlemmer (12 B-medlemmer i alt) og Teknisk
Faglige partnerskaber (2 TFP-medlemmer i alt), hvilket resulterer i et driftsoverskud på ca.
35.000 kr.
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Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved hvert af de to budgetter. Det blev enstemmigt
vedtaget at fremlægge det optimistiske budget.
I forslag til budget 2010 blev det vedtaget at fremlægge et forsigtigt budget, hvor der tages
udgangspunkt i det forventede medlemstal for 2009 - det vil resultere i et budget for 2010
med et driftsoverskud på 14.000 kr.
Ad 3

Jens fremlagde en række inputs fra netværksmødet med Miljøstyrelsen. Blandt andet at det
kunne være en idé at se på genanvendelse af slam 5-10 år ud i fremtiden. Det kunne ske
ved en strategiworkshop, hvor aktører på slamområdet - hvor myndigheder, forskere,
BGORJ m.fl. mødes og drøfter fremtidsudsigterne. Mere konkret var tankerne for workshop
ikke pt., således blev der lagt op til at konkretisere ideen på det kommende
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen syntes godt om ideen og der var enighed om at arbejde videre med tankerne.

Ad 4

Lars Magnus orienterede om at hjemmesiden (www.genanvendbiomasse.dk) ikke kan blive
liggende på den nuværende platform, og hjemmesiden skal flyttes til en ny platform. Enten
kan BGORJ vælge at benytte sig af Landbrugsraadets tilbud om at lægge hjemmeside på
en tilsvarende ny platform for ca. 14.000 kr. eller der skal findes en anden løsning – som
formentlig kan gøres billigere. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved de enkelte
løsninger. Den nemme løsning kunne være at tage imod Landbrugsraadets tilbud, dog vil
det indebære at man fortsat blev fastlåst til Landbrugsraadet. Ved at finde en anden løsning
kunne man opnå større selvstændighed, men samtidig vil det kræve mere arbejde af
sekretæren.
Drøftelsen om ny hjemmeside endte ikke med nogen beslutning, dog var der enighed om at
kigge nærmere på en løsning udenom Landbrugsraadets tilbud. Lars Magnus klarlægger
muligheder for en ny hjemmeside frem til næste bestyrelsesmøde, hvor der træffes endelig
beslutning om hjemmesidens fremtid.

Ad 5

Intet at bemærke
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