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Mødedato

02. februar 2011

Sted

AffaldPlus, Ved Fjorden 20, Næstved

Cc

Deltagere

Jens Schrøder (JS), Morten Brøgger (MB), Bente Munk (BM), Peder A.
Mathiesen (PAM), Ole Pedersen (OP), Bjarne Larsen (BL) – gik kl. 11.30
og Lars Magnus Lund Christensen – ref. (LMC)

Afbud

Per Haugsted Petersen, Finn Andersen og Mogens Jensen

Referat

Handlingsansvarlig

1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra seneste møde (15. november 2010) blev godkendt
Orientering
 Crucial statusmøde - Der var forslag om at afholde et statusmøde samtidig med
BGORJ bestyrelsesmøde. Mødet kan afholdes i lokaler ved forsøgsmarken i Taastrup, et statusmøde kan indeholde eksempler på anvendelse af resultater fra markforsøget.
 Der aftales nærmere med Jakob Magid, KU-life.
 DAKOFA’s møde i slam- og bionetværk 2. februar - orientering
 Afklaring: Håndtering af spildevandsslam – Kommune vs. private vandselskaber. ”Angående kommende vandselskaber, som mener, at de selv bestemmer
over håndteringen af spildevandsslammet.”
 Konklusion: Kommunen klassificerer affaldet, hvis kommunen siger det er
genanvendelse – så kan selskabet ikke gøre andet end det. Hvis kommunen
siger det er affald, så skal de lave LCA. Kommune kan ikke give myndighed videre til selskab. Forsyningsselskaber vælger hvilken type genanvendelse.
 Se brev vedhæftet – svaret uddybes yderligere af Miljøstyrelsen, efterfølgende
lægges svaret på DAKOFA’s hjemmeside.
 Indlæg på DAKOFA-konferencen ’Organisk affald og slam’
 Forslag til ny overskrift: Fokus på kvalitet i og genanvendelse af spildevandsslam. Ved en politisk vinkel – Jens Schrøder og ved en faglig vinkel – Erik E.
Olesen, HedeDanmark. JSC, LMC og Erik E. Olesen laver oplæg sammen.
 Næste møde i DAKOFA-netværket, evt. samme dag – som et BGORJ bestyrelsesmøde. Af praktiske årsager undersøger BGORJ muligheden herfor.
 Revision af SLAMbkg (Nyt navn: ’Anvendelse af affald til jord’)
 Miljøstyrelsen er snart klar med et udkast til høring, har forinden afholdt møder
med Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen og FødevareErhverv
 Miljøstyrelsen afholder møde med Landbrug & Fødevarer, hvor BGORJ også
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forventer at deltage med LMC og Erik E. Olesen fra HedeDanmark
 Bekendtgørelsen forventes at komme i høring til april 2011
3. Medlemmer
 2 nye medlemmer: Holbæk Spildevand A/S (A-medlem) og Vesthimmerlands Vand
A/S (B-medlem)
4. Økonomi
 Regnskabet for 2010 viser et mindre underskud på 21 tkr., og med en egenkapital
primo 2010 på 4 tkr. – er en underskudsdækning nødvendig. Der var enighed om, at
A-medlemmerne i bestyrelsen dækker underskuddet – hvert A-medlem af bestyrelsen
bidrager med 3 tkr. (6 A-medlemmer = 18 tkr.)
 Beløbet opkræves sammen med kontingent for 2011, og bliver anført som et ekstraordinært driftstilskud.
 Budget for 2011 blev fremlagt, og viser et overskud på 11 tkr. Budgettet blev godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.

LMC
LMC

5. Kommunikationsprojekt
6. Medlemskab af European Compost Network (v/ Morten Brøgger)
 Et evt. medlemskab af netværket blev drøftet, og MB skønnede et kontingent vil koste
ca. € 250 om året for BGORJ
 Netværket vil give adgang til dels et sekretariatet med 3 ansatte og dels til medlemmer i andre europæiske lande, der vil kunne sparres med ifht. BGORJ’s arbejde.
 Det blev besluttet at starte (prøve) med et års medlemskab, som evalueres i 2012
 MB sørger for videre kontakt til netværket

MB / LMC

7. Aktiviteter og fokus i 2011
 Slambkg./Anvendelse af affald til jord – BGORJ følger arbejdet med revisionen, og
hvis der bliver behov - nedsættes en arbejdsgruppe i forbindelse med høring.

LMC / bestyrelse

 Netværksmøde med Økologisk landsforening – omkring fremtidig samarbejde.
Økologers problemstilling - mangler biomasse (fremtidig).
 OSD – begrebet er bredt fortolket. Store områder er udpeget politisk (historisk i amterne), ved udpegning har der været incitament til så store områder som muligt.
BGORJ kunne overveje at gå dybere ind i sagen, OSD har særligt fokus hos DANVA.
 Evt. fælles projekt med Landbrug & Fødevarer.
 Oplæg til møde i 17. juni – PAM og Erik E. Olesen, HedeDanmark laver i fællesskab et oplæg.
 Kommunikationsprojekt
8. Generalforsamling
 Program – forslag til program blev vedtaget
 PCB – John Jensen, DMU
 Kulstoflagring i jord – Lars Stoumann Jensen og Sander Bruun, KU-life
 Hvordan vil politikerne sikre ressourcerne – Anne Grete Holmsgaard, SF –
Kilma- og Energiordfører.

LMC

PAM / Erik E. Olesen

LMC / bestyrelsen

LMC
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 Mål, middel og resultater fra politikerens synspunkt – hvordan understøtter
branchen bedst.
 Gæster

Eksterne samarbejdspartnere

Spildevandsselskaber (udsendelsesliste 2010)

Miljøordfører fra Folketinget

Kommunale tekniske medarbejdere

Evt. Presse (Anders Lehmann)
Evt.
Kommende bestyrelsesmøder
 Kort bestyrelsesmøde inden generalforsamling – 15. april kl. 9.00 (Rambøll)
 Fredag den 17. juni 2011 – samtidig med statusmøde på Crucial, afholdes på forsøgsgården ved markerne i Taastrup
 September (fredag 23.) – flyttes i forhold til næste netværksmøde i DAKOFA, der forventes afholdt i uge 35 eller 36.
*** Mødet sluttede kl. 13.00 ***
08. februar 2011
/LMC

LMC

