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Mødereferat
Mødedato

16. juni 2011

Sted

KU-life, Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup – auditorium 8-01

Cc

Deltagere

Jens Schrøder (JS), Bente Munk (BM), Peder A. Mathiesen (PAM),
Bjarne Larsen (BL), Morten Jensen (MJ), Erik E. Olesen (EEO), Ole Pedersen (OP) og Lars Magnus Lund Christensen – ref. (LMC)

Afbud

Morten Brøgger, Finn Andersen og Per Haugsted Petersen

Referat

Handlingsansvarlig

1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt
3. Jens Schrøder blev foreslået og enstemmigt valgt som formand
4. Finn Andersen blev foreslået og enstemmigt valgt som næstformand
Orientering
 Slambekendtgørelsen
 VVM
 Sekretariatet: Bettina Birch er gået på barsel, Hanne Børsch vikarierer
5. LMC orienterede om medlemssituationen – bl.a. har Nielsen & Risager A/S opsagt
deres medlemskab med udgangen af 2011.
 Der arbejdes på enkelte potentielle nye medlemmer.
6. LMC gennemgik status på økonomi – det vedtagne budget holder fortsat.
 Der blev fremlagt et forslag til kontingentmodel for nye medlemmer, der bliver
medlem midt et foreningsår. Det blev besluttet, at fremadrettet skal nye medlemmer
betaler et reduceret kontingent, der proportionalt falder i forhold til resterende måneder af foreningsåret.
 Eks. Bliver medlem i september = 4 måneder tilbage af året, 4/12 kontingent. Efterfølgende år, betaler det nye medlem fuldt kontingent.
7. Kommunikationsprojekt
LMC gennemgik kommunikationsprojektets forløb herunder leverancer undervejs - redskaber, pressemeddelelse mm.
Bestyrelsen evaluerede projektet, og tilkendegav at projektet havde været spændende –
men at man havde forventet mere af udbyttet. Der var enighed om, at bibeholde et
kommunikationsberedskab – men i et andet setup og med et andet budget. Således
skal der arbejdes på at indgå et samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Til finansiering
blev det besluttet, at finansiering bliver efter samme fordelsnøgle som første runde –
men hvor hver i sær kun indbetaler 25 % til en start, hvor HedeDanmark vil få en rabat
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på 50 % (grundet det store bidrag i første runde).
Finansiering i anden runde ser ud som følger:
Bidragsyder
Første runde
HedeDanmark (50 %)
75.000 kr.
Odense Renovationsselskab
20.000 kr.
KomTek
20.000 kr.
Miljøservice
30.000 kr.
AffaldPlus
10.000 kr.
Hedensted Spildevand
10.000 kr.
Solum
10.000 kr.
I alt
175.000 kr.

Anden runde
9.375 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.
7.500 kr.
2.500 kr.
2.500 kr.
2.500 kr.
34.375 kr.

 Bestyrelsen besluttede, at udgifterne til kommunikationsindsatsen skal indarbejdes i
fremtidige budgetter.
 På næste møde vil der blive fremlagt et oplæg til samarbejdsaftale.
8. BGORJ’s tilfrædelse i sag mod Brønderslev Kommune
JS gennemgik sagen og kunne berette, at siden sidst har Brønderslev Kommune trukket
deres påbud mod udbringning af slam – med henvisning til ’teknikalitet’. Således er det
ikke længere aktuelt, at BGORJ tiltræder i sagen.
 Problematikken med § 32 stk. 2 skal tages op overfor Miljøstyrelsen, særligt i forbindelse med revision af slambekendtgørelsen.
9. Evaluering og opfølgning på generalforsamling
 Flere deltagere kunne være ønskeligt, evt. flytte fra fredag til torsdag.
 Gode indlæg, og godt med politiker-indlæg
 Odense er et godt sted til generalforsamlingen, man kan evt. skifte mellem Odense
og København. (København er lettest for politikerdeltagelse).
 Aktiviteter 2012 – forslag fra generalforsamling
 Medlemstilfredsundersøgelse, iværksættes og gennemføres inden mødet i september. Spørgeramme godkendes over mail.
 Måling på nogle af følgende parametre: møder, strategi, forventninger, redskaber, hjemmeside, Hvidbogen, markforsøg mv.
 Dagsrenovation, som fokus i BGORJ
 Et andet niveau, end der ellers arbejdes med – måske større end BGORJ
kan favne.
 Tommy Falk Petersen fra ESØ kan inviteres til næste møde, og fremlægge
ideer og tanker med temaet.
10. Repræsentation i Gødningsudvalget
Peder A. Mathiesen blev foreslået og valgt som BGORJ’s repræsentant i Plantedirektoratets Gødningsudvalg.
11. OSD (oplæg ved Erik E. Olesen og PAM)
Første udpegning af OSD blev startet i 1995 og afsluttet i 1997, videngrundlaget var begrænset. Det er forventeligt at grundlaget er mere fagligt funderet i dag – dog ikke større
ændringer i de forvejen udpegede områder.
Vejledning: Godt beskyttet af lerlag, drikkevand 1. prioritet, rimelig sikkerhedsmargin,
Tungmetaller: PH-afhængig, PH over 7 = ingen problemer.

LMC og JS

LMC

Mødereferat
Side 3 af 3

Handlingsansvarlig

Konklusion – kort sigt ingen konsekvenser for slamudbringning, men svært at sige i forhold til langsigtede konsekvenser. Evt. bør BGORJ være opmærksom på snakken i
Landbrug & Fødevarer. Umiddelbart bør landbruget have større interesser i OSD.
Handling – 2 spor: enten Alliance med landbruget og/eller embedsmænd i Miljøstyrelsen. Overveje dialog med DANVA.
 Til næste møde: ’Hvordan reguleres landbruget i dag?’
 BL sætter Leif Gyrsting til at lave et oplæg, evt. kontakte Hans Thyssen fra VFL.
 Punkt på næste møde!
Evt.
 Næste møde, fredag den 23. september i sammenhæng med DAKOFA’s netværksmøde
 Møder i 2012
 Torsdag den 2. februar 2012
 Torsdag den 19. april 2012 - Generalforsamling
*** Mødet sluttede kl. 12.00 ***
16. juni 2011
/LMC

