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Mødereferat
Mødedato

15. november 2010

Sted

Novozymes, Hallas Alle, Kalundborg

Cc

Deltagere

Jens Schrøder (JS), Morten Brøgger (BM), Bente Munk (BM), Mogens
Jensen (MJ), Thorkild Schmidt (TS), Peder A. Mathiesen (PAM), Ole
Pedersen (OP) og Lars Magnus Lund Christensen – ref. (LMC)

Afbud

Per Haugsted Petersen, Finn Andersen og Bjarne Larsen

Referat

Handlingsansvarlig

1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra seneste møde (10. september 2010) blev godkendt
Orientering
PCB-sagen
LM gennemgik forløbet med PCB-sagen på DR og omtalen i øvrige medier, sagen gik
dog relativ hurtigt i sig selv – tilbage står at DR desværre kun gav taletid til kritikerne.
Sagen medførte et pres på Miljøministeren og Miljøstyrelsen til at opstille vejledende
grænseværdier for PCB.
Hos BGORJ holdte man sig godt orienteret og var standby til aktion, hvor BGORJ’s medlemmerne undervejs blev holdt orienteret.
BGORJ vil kigge nærmere på de opstillede grænseværdier, og evt. sammenligne grænseværdierne med tyske og svenske grænseværdier og lægge det op på hjemmesiden.
Derudover vil BGORJ tilbyde sin hjælp overfor Miljøstyrelsen, DMU, KU-life m.fl.
KU-life og DMU kommer med en redegørelse til Miljøstyrelsen, februar 2011
Revision af SLAMbkg - workshop
Workshoppen var en konstruktiv proces for deltagerne, herunder Miljøstyrelsen. Linda
Bagge fra Miljøstyrelsen var særdeles aktiv på mødet, og der blev afleveret en masse
gode budskaber. Efterfølgende afleverede BGORJ en sammenskrivning af resultatet fra
mødet.
Netværksmøde med DANVA
JS, FA og LMC afholdte et godt netværksmøde med DANVA, der var repræsenteret ved
Helle Katrine Andersen, konsulent og Henrik Werchmeister, fmd. for Spildevandskomiteen. Fremadrettet kunne der være mulighed for at samarbejde omkring nogle forskningsprojekter, særligt har DANVA fokus på smitstoffer og medicinrester i spildevandsslam.
Til næste år (2011) kommer DANVA til at administrere en fond med 20 mio., der kunne
bruges til sådanne forskningsprojekter. BGORJ har bolden overfor DANVA.
Natura2000
Der følges op på, om det får betydning for genanvendelse af organiske restprodukter.
PAM bemærkede også, at ’Grøn Vækst’ har konsekvenser for branchen.
3. Medlemmer
JS har gode erfaringer med personlig kontakt og møde.
- Horsens Spildevand er potentiel medlem, der følges op.

LMC

LMC

Best./Medl.
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4. Økonomi
Status
Betaling til sekretariatsgodtgørelse bliver i 2010 på 277 tkr., hvilket er mindre end den
forventede betaling på 285 tkr. Samlet forventes en underskud på 30 tkr. Resterende
midler, der var hensat til opdatering af Hvidbog 6.647 kr. blev besluttet overført til driften.
Budget 2011
Der forventes en bedre balance i budget 2011 efter sekretariatsaftalen er justeret, ligeledes vil der blive budgetteret med nye medlemmer.
Revision af Deloitte
BGORJ er som foreningen ikke forpligtet til at anvende en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen er enige om at fortsætte med Deloitte, som en ekstra uvildighed. Pris – 7.750 kr.
Sekretariatsaftale
Den nye aftale med Landbrug & Fødevarer blev gennemgået og medfører, at sekretariatstimer til BGORJ falder fra nuværende 400 timer til 300 timer på årsbasis. Ved at driftoptimere forventes det, at aktivitetsniveau forbliver på stort set samme niveau. Evt. kan
det overvejes, at nedjustere antallet af bestyrelsesmøder.
Crucial-markforsøg
Kontrakterne blev gennemgået - forlængelse af nuværende aftale og aftalen med
BGORJ’s deltagelse i forsøg med komposteret spildevandsslam. Ideelt skal kontrakterne
laves fortløbende, så der ikke skal bruges tid på at forlænge hvert år – ligeledes skal der
tilføjes en passende opsigelse på eks. 3 måneder. Derudover skal det sikres, at der hvert
år fra KU-life bliver givet en status på projektet/projekter. LM rykker for den årlige status.

LMC

5. Kommunikationsprojekt
6. Medlemskab af European Compost Network (v/ Morten Brøgger)
MB fremlagde fordele ved og mulighederne i et medlemskab:
 Være opdateret på EU-lovgivningen via nyhedsbrev ol.
 BGORJ, en eneste organisation som medlem i Danmark
 Samme agenda som BGORJ. Tema: Recirkulering og kvalitetsprodukter
 Godt organiseret og god kontakt ind i EU
Hjemmeside: http://www.compostnetwork.info/
På næste møde bliver et medlemskab drøftet og besluttet, i mellemtiden får alle mulighed for at runde organisationen hjemmeside – ligesom prisen på et evt. medlemskab bliver undersøgt.
7. Generalforsamling
Dato og sted (Afhænger af vores gæster) afklares snarest.
Fredag den 8. eller 15. april 2011
København (Axelborg), Odense (Evt. Rambøll), andre?
Tema/seminar
LM fremlagde forslag til det åbne program i forbindelse med generalforsamlingen:
 Oplæg ved Lars Stoumann Jensen: ”PCB – en reel fare eller en medie-and.”
 Præsentation af spørgeskemaundersøgelse, formand eller anden person fra BGORJ
 Paneldebat med følgende personer:

Miljøminister Karen Ellemann

Fmd. BGORJ, Jens Schrøder

Rep. fra DANVA

LMC/MB
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Allan Astrup
Oppositionspolitiker Ida Auken eller fmd. for Folketingets miljøudvalg
Danmarks Naturfredningsforening

Der var enighed om, at oplægget omkring PCB-sagen var en god idé, men at det vil være mere oplagt at bruge John Jensen fra DMU. LM inviterer John Jensen til mødet.
Spørgeskemaundersøgelsen tager formentlig ikke 30 min. at præsentere, og undersøgelsen resultat er ligeledes afgørende for, hvad der bliver præsenteret.
Paneldebat har erfaringsmæssigt ikke været så populært, i stedet er det en god idé at invitere en politiker og stille spørgsmål ved, hvordan man vil sikre genanvendelse. LM tager kontakt til Anne Grete Holmsgaard, ellers kan Mette Gjerskov eller Ida Auken komme
på tale. Gæsterne afgør, om generalforsamlingen afholdes den 8. eller 15. april 2011.
8. Netværksmøder
Danmarks Naturfredningsforening
BGORJ er i dialog med foreningen om et muligt netværksmøde.
Økologisk Landsforening
Der arbejdes videre på at gennemføre et netværksmøde.
Evt.
Kommende bestyrelsesmøder
 Torsdag den 3. februar hos AffaldPlus, Næstved
 Fredag den 17. juni (det besluttes senere om dette møde gennemføres)
 Fredag den 23. september
 Torsdag den 17. november

*** Mødet sluttede kl. 13.30 ***
22. november 2010
/LMC
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