Side 1 af 2

Mødereferat
Mødedato

07. juni 2010

Sted

HedeDanmark, Kokholm, Kolding

Cc

Deltagere

Jens Schrøder, Finn Andersen, Morten Brøgger, Bente Munk, Bjarne
Larsen (gik kl. 12), Mogens Jensen, Henrik Ørtenblad, Erik E. Olesen,
Thorkild Schmidt og Lars Magnus Lund Christensen (ref)

Fraværende

Ole Pedersen, Per Haugsted Petersen og Peder A. Mathiesen

Referat

Handlingsansvarlig

1. Konstituering
Formand – Jens Schrøder blev foreslået og enstemmigt valgt.
Næstformand – Finn Andersen blev foreslået og enstemmigt valgt.
2. Dagsorden blev godkendt, punkt 6 og 7 blev byttet rundt.
3. Referatet fra seneste møde blev godkendt
Der følges op på den elektroniske indberetning hos Miljøstyrelsen
Orientering
DAKOFAs arbejdsudvalg for SLAM På seneste møde var Hvidbogen blevet præsenteret, ligesom den norske undersøgelse blev drøftet. BGORJ fremlagde forløbet i Aalborgsagen og der var opbakning til BGORJs indsats.
Ligeledes blev det drøftet, at der var eksempler på mange alternative/kreative måder for
anvendelse af slam – eksempelvis i støjvolde. Der laves en opfølgning til næste møde.
Natura2000 Mogens Jensen havde oplevet et forbud mod udbringning på et areal, som
grænsede op til et Natura2000 område. I bestyrelsen var der enighed om, at sager af
principiel karakter kunne/skulle bringes op i/af BGORJ.
Aalborg-sagen Forløbet og kommunikationsindsatsen blev drøftet, der følges op, hvis
der kommer fokus på sagen igen. BGORJ følger op overfor DANVA m.fl.
SLAMforbrændingsanlæg Østdeponi / Andelsselskabet Slamforbrænding, et fællesskab af kommunerne i Midtjylland er langt i planerne om et fælles slamforbrændingsanlæg. Der skal her laves en kommunikationsindsats overfor relevante beslutningstagere –
og indsatsen skal være prøveklud for fremtidige kommunikationsindsatser.
4. Medlemmer Der skal fortsat gøres en indsats for at tegne kommunale medlemmer.
HedeDanmark har en række potentialer – som BGORJ tager initiativ til at hverve.
Der udarbejdes en drejebog til brug for hvervning.
5. Økonomi Fortsat ser økonomien fornuftig ud, der skal dog tegnes nye medlemmer.
Kompost-delen i markforsøget skal officielt lægges over i BGORJ.
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7. Anden lovgivning vedr. genanvendelse af organiske restprodukter Henrik Ørtenblad og Erik E. Olesen var inviteret til at gennemgå anden relevant lovgivning. Indlægget
var suppleret med et notat rundsendt forud for mødet.
Bestyrelsen tog beslutning om følgende aktionspunkter
 Landbrug & Fødevarer inddrages som alliancepartner for landbruget.
 BGORJ skal søge medlemskab af tænketank.
 Der tages en dialog med Hans Roust Thyssen, miljøchef hos Videncentret for Landbrug. ’Hvornår skal vi håndtere problemstillingerne’. Erik E. Olesen hjælper med kontakt.
SLAMbekendtgørelsen Revisionen igangsættes efter sommerferien, og der tager udgangspunkt i det tidligere arbejde omkring revision af bekendtgørelsen. BGORJs input
fra tidligere rundsendes til bestyrelsen/medlemmer.
Indlæg fra Lemvig Biogasanlæg
Lars Kristensen inviteres til at fremlægge notatet på bestyrelsesmødet i september.
6. Kommunikationsprojekt
Kommunikationspolitikken blev gennemgået og input samles efter mødet og sendes
samlet til Anders Lehmann. Politikken vedtages endeligt på september-mødet.
Plan for projektet blev gennemgået, og der blev nikket til planen, dog var der enighed
om at spare ressourcerne i forhold til debatindlæg/læserbreve mv. og i stedet prioritere
kommunikation i forhold til verserende sager – slamforbrændingsanlæg, Aalborg-sagen
mv..
Indsats overfor planlagte slamforbrændingsanlæg
 Kommunalt bagland skal udstyres med fakta og argumenter
 Fokus: ’Kan fosforen udnyttes efter forbrænding?’
 Brev til kommuner: ’Har I tænkt jer godt om?’
FOKUS på OSD
 BGORJ følger DANVA tæt
 Pressemeddelelse på at Norsk undersøgelse frikender SLAM
 Materiale til folketingspolitikere
Anders Lehmann deltager i bestyrelsesmødet i september.
8. Aktivitetsoversigt
Aktiviteter forbundet med kommunikationsprojektet suppleres med aktivitetsoversigten.
Eventuelt
Kommende møder
Fredag den 10. september hos Rambøll i Odense
Fredag den 12. november hos Novozymes i Kalundborg
Bio-Safe Bjarne Larsen kunne fortælle, at DANVA havde skrevet en flot interessetilkendegivelse til projektet.
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