REFERAT

15. februar 2010

Bestyrelsesmøde 01-2010
HedeDanmark, Ringstedvej 20, Roskilde
Onsdag den 10. februar 2010, kl. 09:30 – 14.00
Tilstede:

Jens R. Schrøder - HedeDanmark, Peder A. Mathiesen - Novozymes, Bjarne Larsen KomTek, Finn Andersen – Odense Renovationsselskab, Mogens Jensen - Miljøservice, Bente
Munk - AffaldPlus, Ole Pedersen – Hedensted Spildevand, Lars Stoumann – KU-life (Fra kl.
12.30), Sune Aagot – HedeDanmark, Rene Thrinderup – HedeDanmark og Lars Magnus
Christensen (ref.)
Afbud:
Morten Brøgger - Solum og Per Haugsted Pedersen - Rambøll
Uden afbud: Ole Hegelund – Sengeløse Kompost

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (bilag – referat møde 25. nov. 09)
3. Meddelelser
 Møde i Miljøstyrelsen, orientering (Jens og Lars Magnus)
i. Konturen i ny strategi (bilag - følgebrev vedr. elektronisk indberetning)
ii. Tilbagemelding på henvendelse omkring hormonforstyrrende stoffer
iii. Igangværende/kommende projekter
4. Medlemmer og økonomi
 Økonomi
i. Gennemgang af økonomioversigten (bilag – udkast af årsrapport 2009)
ii. Beslutning om opkrævning af indmeldelsesgebyr hos nye medlemmer
iii. Betaling til Crucial-projektet
5. Generalforsamling
 Bestyrelsessammensætning (bilag - medlemsliste)
 Budget 2010 og kontingent (bilag - budget)
 Gæster til generalforsamlingen - Bred invitation
i. Invitation til samtlige kommuner
 Fagligt indlæg på forsamling
i. Forslag: Lars Stoumann og Jakob Magid: Hvidbog, Crucial og MST-projekt
ii. Forslag: Miljøstyrelsens projekt, COWI
6. Påvirkningsplan ifht. kommunale beslutningstagere (Bottomline) v/Jens Schrøder
7. Crucial markforsøg, overdragelse af kompostforsøg til BGORJ v/Bjarne Larsen
8. Aktiviteter
 Gennemgang af udvalgte aktiviteter og status på aktivitetsplanen
 Inputs til aktivitetsplan 2010 (bilag - udkast til aktivitetsplan)
9. Hvidbogen v/Lars Stoumann, KU-life (opdateringen forventes rundsendt inden mødet)
 Gennemgang og godkendelse af plan for lancering (bilag – noter til lanceringsplan)
10. Etablering af Fagtekniske Rådgivende Udvalg (FTRU)
 Tilbagemelding fra inspirationsmøde med Lars Stoumann v/Bjarne Larsen og Lars Magnus
11. Eventuelt
 Næste bestyrelsesmøde (ifbm. generalforsamling): (Ny dato!) 29. april kl. 09.00-09.30
 Næste ordinære bestyrelsesmøde: mandag, den 7. juni 2010 hos HedeDanmark, Kolding

c/o Forenings- & udviklingsservice  Axeltorv 3  DK-1609 København V
telefon 33 39 42 20  fax 33 39 41 50  e-mail lmc@lf.dk

Referat
Ad 1
Dagsorden blev godkendt, dog gennemføres punkterne 7, 9 og 10 med Lars Stoumanns deltagelse efter frokost
kl. 12.30.
Ad 2
Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Ad 3
Netværksmøde med Miljøstyrelsen Lars Magnus, Jens Schrøder og Jakob Magid (KU-life) deltog i mødet, og fra
MST deltog Trine Leth, Linda Bagge og Katrine Bom. Miljøstyrelsen redegjorde for deres kortsigtede strategi, at
revidere bekendtgørelsen og færdiggøre den elektroniske indberetning. Den langsigtede strategi: At formulere
strategi for P og kulstof, der skal blive en del af Affaldsstrategi 2013-2016. Strategien er delt ind i 3 faser.
 Fase 1: Gennemføre en række projekter og tilvejebringe viden.
 Fase 2: Gennemføre LCA og samfundsøkonomisk analyse af bl.a. behandlingsformer.
 Fase 3: Opsamling på fase 1 og 2 og formulering af strategi.
Den elektroniske indberetning bliver frivillig fra sommer 2010 og obligatorisk fra primo 2011.
BGORJ bør overveje at være mere pro-aktiv i forhold til næringsstoffer og vedvarende energi. Lars Magnus
tager kontakt til Brancheforeningen for Biogas for dialog.
Der arbejdes videre på netværksmøder med Økologisk Landsforening samt møde med Danmarks
Naturfredningsforening.
Sune Aagot mente, det var vigtigt, at BGORJ var på banen i forhold til EU-direktivet, og rapporten vedrørende
organisk affald. BGORJ holder kontakten til Inge Werther, der følger arbejdet tæt.
Lars Magnus orienterede om de 3 senest afgivne høringssvar:
 2. del af Affaldsstrategi 2009-12
 Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi (2010-11)
 Vejledning om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
Fasan er blevet fusioneret med Kavo, og det fusionerede selskab hedder AffaldPlus.
Ad 4
Årsrapporten 2009 blev gennemgået, og resultatet er et underskud på godt 18.000 kr. Egenkapital ultimo
2009 ender på godt 4.000 kr.
Indmeldelsesgebyret, og hvorvidt det skal bibeholdes, har tidligere været drøftet i bestyrelsen. I enkelte tilfælde
har nye medlemmer fundet gebyret for højt. Bestyrelsen indstiller, at gebyret fjernes fra og med 2010.
Betaling til markforsøget: Der er opstået tvivl om, hvorvidt BGORJ skal betale til forsøget fra 2008 eller 2009.
Endnu har brancheforeningen ikke modtaget en opkrævning. Når en opkrævning forelægger, træffer bestyrelsen
en beslutning.
Ad 5
Bestyrelsessammensætning: Alle rundt om bordet vil fortsat stille sig til rådighed i bestyrelsen.
Budget for 2010 var udarbejdet og udviste et resultat, hvor indtægter og udgifter stemte overens. Bestyrelsen
vedtog at indstille budgettet på generalforsamlingen.
Kontingent 2010: Det bliver foreslået at fortsætte med uændret kontingent, ligeledes indstiller bestyrelsen, at
gebyr for indmeldelse fjernes.
Gæster til generalforsamlingen: Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Refa,
Spildevandsselskaber (direktører), Miljøstyrelsen, RenoSam, Danva (Helle Katrine), Bruno Sander Nielsen
(Brancheforeningen for Biogas), Mette - Krüger
Program for generalforsamling mv.
Kl. 09.00
Formøde bestyrelsen
Kl. 09.30
Generalforsamling
Kl. 10.10
Anders Lehmann, Bottomline
Kl. 10.45
Pause
Kl. 11.00
Faglige indlæg. Crucial, Hvidbog og Miljøstyrelsens projekt, KU-life
Kl. 12.30
Fælles frokost og networking på Axelborg
Ad 6
Udkast til påvirkningsplan fra Bottomline blev fremlagt af Jens Schrøder.
Ad 7
Bjarne Larsen orienterede om en aftale mellem KU-life, KomTek, AffaldPlus og Odense
Renovationsselskab. Aftalen indebærer, at kompost fra Odense Renovationsselskab (det mest
repræsentative kompost) er med i Crucial Markforsøget.
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BGORJ dækker hele området for organisk affald, hvorfor Bjarne Larsen argumenterede for, at
brancheforeningen overtog aftale til 50.000 kr. årligt. De tre selskaber vil dog fortsat finansiere 60 % af aftalen.
Jens Schrøder pointerede, at BGORJs bidrag blev givet for at holde forsøget kørende, men anvendelse af slam
er ikke en del af aftalen.
Det blev besluttet, at der laves en ny aftale med KU-life, derved overtager BGORJ aftalen allerede fra 2010. De
tre selskaber finansierer 100 % i 2010 og 60 % fra 2011, og BGORJ betaler 40 % fra 2011.
Ad 8
Lars Magnus gennemgik kort aktivitetsoversigten og de seneste opdateringer.
Aktivitetsplan for 2010 blev fremlagt, og der var følgende kommentar til de enkelte punkter:
 Hvidbog opdateres og aktualiseres.
 Netværkssamarbejde opdateres og udvides med alliancepartnere.
 Punktet om landbrugets konsulentdel slettes.
 Der tilføjes noget om Grøn vækst
Bjarne Larsen havde et forslag om, at en aktivitetsplan kun bør fylde en side. Lars Magnus arbejder videre
med planen, og det endelige udkast ligger klar på generalforsamlingen.
Ad 9
Lars Stoumann præsenterede opdateringen af Hvidbogen (præsentationen er vedlagt som bilag).
Overordnet: Intet alarmerende nyt men et par områder, hvor fokus skal holdes. OSD-områder. -> Meget lav risiko.
Kun et studie viser problem med DEHP, men LST vurderer ikke noget problem.
Bemærk: Positive effekter ved SLAM, negative effekter bliver ophævet af mikrobiel biomasse. Større diversitet,
kulstoflagring.
FOKUS: Rød lampe, smitstoffer (andre lande/jorde): Små partikler, hvor transporten opfører sig anderledes.
Sporer DNA, potentiel dårlig historie. Gylle kunne være første fokus, men ingen kan udelukkes.
Skal BGORJ forholde sig til P-indeks, konstruktiv tilgang til virkemidler, evt. knyttet sammen med husdyrgødning.
Færdiggørelsen af opdateringen: BGORJ sender input til Lars Stoumann senest den 1. marts. Opdateringen
bliver overdraget til BGORJ senest april.
Ad 10
Bjarne Larsen og Lars Magnus berettede fra et inspirationsmøde med Lars Stoumann om etableringen af det
fagtekniske rådgivende udvalg. Det er vigtigt at have rammerne og midlerne på plads, pt. er visionen ikke klar
for udvalget, og BGORJ har kun et fåtal af TFP’er. Bestyrelsen var enige om at se tiden an og prioritere
etableringen, når det bliver mere aktuelt. I mellemtiden tilbydes andet alternativ til TFP’er.
Lars Magnus sørger for at TFP-midler bliver anvendt korrekt og gennemgår i øvrigt vedtægterne.

Ad 11
Intet at bemærke
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