17. september 2009

Referat - Bestyrelsesmøde 04-2009
HedeDanmark, Kokholm 3, 6000 Kolding – Mødelokale M5
Fredag den 11. september 2009, kl. 10:00 – ca. kl.14.00 (Frokost ca. kl 12)
Tilstede: Jens Schrøder, Bente Munk, Finn Andersen, Peder A. Mathiesen, Morten Brøgger, Bjarne Larsen,
Mogens Jensen og Lars Magnus Christensen – ref.
Gæster: Erik Olesen og Sune Aagot, begge HedeDanmark
Afbud: Per Haugsted Petersen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (se bilag)
Input til forbedring af referatet, evt. en anden form.
3. Meddelelser
4. Medlemmer og økonomi
 Kort opsummering fra rekrutteringsmødet, afholdt kl. 8.30-10.00
 Gennemgang økonomioversigten (se bilag)
5. Punkt vedr. branchekollegial opførsel v/Morten Brøgger (se bilag)
Morten vil have drøftet sag om indsigelser fra branchen
6. Om cocktaileffekter af hormonforstyrrende stoffer (se bilag)
Bente har foreslået, at vi drøfter ovenstående. Miljøministeren har rettet sit fokus på
cocktaileffekter, hvilket kan få betydning for brug af organiske restprodukter på
landbrugsjord og derfor er det relevante for os at drøfte.
7. Aktiviteter
 Gennemgang af aktivitetsoversigt (se bilag)
8. Etablering af Teknisk fagligt udvalg (TFU) (se bilag)
Mulighederne i et TFU skal drøftes, der skal nedsættes en arbejdsgruppe både af interne
og eksterne personer. Dato for arbejdsgruppemøde skal fastlægges.
9. Hvidbogen
Som bekendt er den endelige opdatering først klar til november. Der skal arbejdes videre
på ideer til køreplan for lanceringen.
10. Strategi-workshop
 Oplæg fra Seismonaut (se bilag)
Konsulent-firmaet Seismonaut er kommet med et oplæg til strategiworkshop, Jens
og Lars Magnus har afholdt møde med konsulent fra firmaet. Der er udarbejdet
vedhæftede oplæg og tilbud. Vi drøfter indholdet og hvordan vi skal arbejde videre
med projektet, også i forhold til økonomi og finansiering.
11. Ny hjemmeside (www.bgorj.dk)
c/o Forenings- & udviklingsservice  Axelborg  Axeltorv 3  DK-1609 København V
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Lars Magnus er gået i gang med at etablere den ny hjemmeside, første udkast til
layout og opbygning bliver præsenteret. Der bliver mulighed for at komme med
feedback og ønsker til indhold.
12. Eventuelt
- Næste møde: onsdag, den 25. november i Odense
- Forslag til møderække for 2010:
Onsdag, den 10. februar
Fredag, den 23. april (Generalforsamling)
Mandag, den 7. juni
Fredag, den 10. september
Fredag, den 12. november
Ad 1
Dagsorden blev godkendt
Ad 2
Referatet fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt. Fremadrettet skal referatet være kortere og mere
konkret – have karakter af et beslutningsreferat.
Ad 3
Landbrug & Fødevarer: Bettina Birch, chef for Forenings- & udviklingsservice, deltager i næste møde.
Ad 4
Opsummering fra rekrutteringsmødet: Materialet til rekruttering skal gøres mere tydelig, et C-medlemskab
(TFP) = faglighed. Der laves en bruttoliste over mulige C-medlemskaber. Forskningsinstitutter er også en
mulighed.
Lars Magnus tjekker op på juraen ifht. evt. betaling af medlemskab
NSR, Helsingborg vil mødes med BGORJ. Bjarne Larsen og Lars Magnus tager til møde og afklarer
motiver for samarbejde. NSR er et potentielt A-medlem.
Ad 5
Solum har fået en indsigelse fra bl.a. RGS ifbm. etab. af komposteringsanlæg: Ikke kollegialt at
mistænkeliggøre komposteringsanlæg. Standardvilkår gør det nemmere for kommunerne at godkende. Alt
efter geografi har det hidtil været forskelligt hvordan og hvad der godkendes.
Ad 6
Forskerne og Miljøministeren har øget fokus på cocktaileffekter. BGORJ tager det alvorligt og vil rette,
via brev, henvendelse til Miljøstyrelsen. Det er oplagt at se på resultater fra Crucial-projektet.
Ad 7
Aktivitetsoversigten blev gennemgået af Lars Magnus.
Ad 8
Det tekniskfaglige rådgivende udvalg (TFRU) bliver et tilbud til alle medlemmer (Særligt C-medlemmer).
Der hentes inspiration i lignende udvalg, eks. DEPO-net, DAKOFA-university mfl. Udvalget skal være
attraktivt for forskere. Der skal ske en løbende udskiftning i udvalget.
Personer der kan være interessante (kunne have interesse) for udvalget: Kaj Henriksen - Aalborg
Universitet, Inge Werther - DAKOFA, Jens Kristian Tjell - DTU, Lars Stoumann Jensen – KU-life, person
fra Miljøstyrelsen (Linda Bagge/Trine Leth/Katrine Bom (Dorte Hermansen udpeger), Leif Knudsen /
Thorkild – Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Jørgen E. Olesen
Lars Magnus udarbejder brev, der kan sendes til potentielle udvalgsmedlemmer.
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Bjarne Larsen og Jens Schrøder (Morten Brøgger - backup) følger etableringen. Bjarne Larsen har en
medarbejder, der kan supportere. Økonomisk prioriteres ressourcerne indenfor den nuværende aftale om
sekretariatsbetjening med Landbrug & Fødevarer.
Ad 9
Lanceringen af Hvidbogens opdatering rettes mod fagfolk/Miljøstyrelsen m.fl.. Lars Magnus følger op på
de enkelte lanceringstrin og ansvarlige, der aftalt på sidste bestyrelsesmøde. Artikel til Teknik og Miljø kan
laves nu: Sune Aagot har ideer til artikel om CO2-regnskab før COP15 – (LCA fra DTU, svarende til CO2
ved at bringe ud på landbrugsjord). Lars Magnus laver aftale om deadline med Lars Stoumann/KU-life.
Lanceringen bliver primo 2010.
Ad 10
Oplægget fra Seismonaut om fremsyn har været spændende at læse igennem, men det er endnu svært at
se hvordan en workshopdag ville forløbe. Bestyrelsen var forbeholdene over for projektet og tidspunktet er
formentlig ikke det rigtige – grundet affaldsstrategien, der laves for de næste 4 år. Skepsis på den politiske
kraft, lignende initiativer er set allerede.
Deltagerne skal sikre validitet og/eller økonomi, og deltagere skal afspejle hele spektret – ”venner som
fjender” - det er oplagt at lave kobling til TFRU. Mulige deltagere: DAKOFA, Miljøministeriet/andre
ministerier, specifikke personer (håndplukning). Finansiering kunne ske med midler fra relevante fonde eller
offentlige midler. Feedback på oplægget skal sikres fra Miljøstyrelsen og DAKOFA (Inge & Henrik), før der
arbejdes videre.
Ad 11
Første udkast til ny hjemmeside blev vel modtaget, der skal justeres på farverne. Lars Magnus sørger for
at dokumentere arbejdet, inden nytår skal www.genanvendbiomasse.dk overgå til den ny hjemmeside.
Evt.
Novozymes har haft besøg af Miljøstyrelsen. Der er ikke sket meget med den elektroniske indberetning,
grundet omprioritering af ressourcer – den elektroniske indberetning kan formentlig tages i brug til nytår.
Forslag til møderække i 2010 blev godkendt.
Onsdag, den 10. februar
Fredag, den 23. april (GF-formøde, generalforsamling og konstituering)
Mandag, den 7. juni
Fredag, den 10. september
Fredag, den 12. november
Punkt på næste møde, SLAM-debatten i Tyskland. Signalerne er, at Tyskland vil øge genanvendelse –
denne viden er vigtig for BGORJ. EU-perspektivet er væsentligt.
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