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Handlingsansvarlig

Dagsorden:
Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde samt dagsorden v/Sune
- Herunder fremadrettet procedure vedr. godkendelse
- Gennemgang af aktivitetsliste
Referatet blev gennemgået for de forhold, der var at følge op på og dermed godkendt.
Det blev besluttet, at referatet fremadrettet sendes ud til bestyrelsen umiddelbart efter
mødet. En uge efter denne udsendelse - med mindre der er kommentarer - lægges referatet på hjemmesiden og betragtes som godkendt.
Dette gøres for at få en hurtigere godkendelse og videndeling.
Det blev foreslået og vedtaget, at Sune laver en lille korfattet tekst til referatet (særligt om
at vores fokus også er organisk dagrenovation), som kan bringes som en lille nyhed på
hjemmesiden.
Aktivitetsplanen blev gennemgået – med fokus på de faglige netværk som er på dagordenen samt rekruttering og slambekendtgørelsen.
Der var ikke kommentarer til aktivitetsplanen.
Ad 2. Strategi/Formålsparagraf
- Vurdering af om der skal revideres yderligere v/ Sune
Emner der evt. bør berøres:
- Nye medlemmer
- Fastholdelse af medlemmer
- Interessenter vi vil i kontakt med
- Organisering af BGORJ - herunder hvor skal vi være til stede og med hvem?
- Etablering af faglig gruppe
- Afklaring ang. høringer fremadrettet
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Formålsparagraffen
I forhold til formålsparagraffen blev det drøftet hvorvidt, den er bred/skarp nok ift. begrebet ”organiske restprodukter”. Begrebet er i sin tid tænkt at dække det, der er ”under
slambekendtgørelsen”.
BGORJ skal forholde sig til forskellige/yderligere produkter og sikre, at paragraffen matcher affaldshierarkiets beskrivelse. Desuden skal paragraffen signalere og indeholde at
energiproduktion før produktets anvendelse i jorden er mulig.
Generelt ønsker foreningen at favne alle restprodukter, der genanvendes til jordbrugsformål – med eller uden forudgående bioforgasning, kompostering m.v., herunder fx. også bioaske og restprodukt/pulp fra dagrenovation. Særligt sidstnævnte forventes, at blive
en stor produktstrøm, da der er politisk fokus på at separere organisk dagrenovation med
henblik på bioforgasning af den ”grønne del”. BGORJ har kompetencerne og fagligheden
til at hjælpe med at bane vej for et ordentligt regelgrundlag for genanvendelse af pulpen
til biogasproduktion m.v.

Maria Kofod Larsen

Det blev besluttet, at foreningens sekretær ser på formålsparagraffen til bestyrelsesmødet d. 22. november, hvor paragraffen med evt. ændringer diskuteres igen.
Ressourcestrategi
Ift. ressourcestrategien tager Bente Munk en snak med Henrik Weidling ang. affaldshierarkiet, for at få hans skøn ift. definitioner på genanvendelse, farlighed mv.
Herudover skal der ses på selve EU-reguleringen.
Bente rundsender det, der er sendt fra DAKOFA.
Interessenter vi vil i kontakt med
Ift. ovenstående blev det besluttet, at vi skal i kontakt med DANVA.
Sune Aagot Sckerl og Maria Kofod Larsen - evt. endnu et medlem fra bestyrelsen arrangerer et møde med DANVA.

Bente Munk

Sune Aagot Sckerl
Maria Kofod Larsen

Et nyt navn til slam samt en frivillig certificering blev vendt og det blev besluttet at vende
det på et møde med DANVA. OSD vil ligeledes være et emne på møde med DANVA.
Nye medlemmer og fastholdelse af medlemmer
Bestyrelsen diskuterede foreningens kommunikation af medlemsfordele og graden heraf.
Fremadrettet vil de væsentligste punkter fra referatet blive uddybet af formanden på
hjemmesiden (se også: Ad. 1) og større sager/nyheder mailes direkte til foreningens
medlemmer. Maria kigger på hvordan, en sådan nyhedsmail kan sendes pr. automatik,
når der lægges en nyhed op på hjemmesiden.
Herudover skal der ses på nye medlemstyper og i den forbindelse udarbejdes et brev om
hvad, vi arbejder med, og hvad det kan give dem, at være medlem hos os.

Faglige netværk
Bestyrelsen vendte muligheden for at oprette faglige netværk, der kan give en hurtig re-
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spons på forskellige sager og femlægge disse for bestyrelsen.
Bestyrelsen bør udarbejde et kommissorium for sådanne netværk, der kan have forskellige medlemmer alt efter sag. Inden der gås videre hermed arbejdes der dog i første omgang videre med ideen beskrevet i Ad. 3. Maria Kofod Larsen laver et kompetencekatalog ift. Bestyrelsesmedlemmerne og evt. ansatte i deres virksomheder, så det bliver
nemmere for særligt sekretariatet at trække på de rette faglige kompetencer.

Bestyrelsen
Maria Kofod Larsen

Ad 3. Overvejelse omkring hvorvidt BioSafe-netværksgruppe skal løftes fra KomTek til BGORJ v/ Bjarne
Bjarne Larsen præsenterede BIOSAFE-netværksgruppen og fremlagde muligheden for
at BGORJ kunne facilitere gruppen.
Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en model for medlemskab ift. BIOSAFE,
og, at det tænkes ind ift. arbejdet med formålsparagraffen.
Sune og Maria tager ansvar for sammen med Bjarne at beskrive hvorledes, en model for
BIOSAFE som netværk under BGORJ kan se ud og hvilke konsekvenser, det vil have for
foreningens økonomi m.v.
Ad 4. Orientering omkring Ressourcestrategi – status v/ Sune
Sune supplerede ovennævnte omkring ressourcestrategien med, at iflg. Linda Bagge,
Miljøstyrelsen, forventes den at foreligge til høring ultimo august.

Bjarne Larsen

Det blev aftalt, at Bjarne Larsen tager kontakt til Bruno Sander samt Henrik Bang ang.
pulp og slam.
Ad 5. Orientering omkring pågående samarbejder med Miljøstyrelsen v/ Sune

Ole Pedersen/ Erik
E. Olesen

Fosforpartnerskabet
Sune Aagot Sckerl orienterede om Fosforpartnerskabet som den tidligere sekretær for
BGORJ deltog i. Der er i partnerskabet tre grupper: Reguleringsgruppen ang. slam (Hvor
BGORJ har leveret input ang. VVM-sagen), Markedsgruppen samt Teknologigruppen
Grupperne har udarbejdet input til en rapport, der er ved at blive sammenskrevet.
I forbindelse med fosforpartnerskabet blev det aftalt, at Ole Pedersen og Erik E. Olesen
laver brevudkast til Prisloftssekretariatet vedr. vigtigheden af, at prisloftet ikke automatisk
kan hæves, hvis blot dette kan begrundes i en fordyrende teknologisk behandling af spildevandsslammet. En evt. forhøjelse skal begrundes i en miljø- og ressourcemæssig korrekt håndtering i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Håndteringen af spildevandsslam foregår allerede i dag på en sikker og billig måde, hvor alle ressourcerne udnyttes.
Dette budskab skal videreformidles.
LCA MST købt hos COWI
Sune Aagot Sckerl orienterede om livscyklusanalysen, som Miljøstyrelsen har bestilt hos
Janus Kierkeby hos COWI.
Miljøstyrelsen har ift. analysen nedsat en styregruppe hvor, Heidi Alsing tidligere deltog.
Maria Kofod Larsen har overtaget pladsen og BGORJ har desuden fået lov at stille med
endnu et medlem. Det bliver Erik E. Olesen.

Erik E. Olesen

Mødereferat
Side 4 af 4

Handlingsansvarlig

Det blev påpeget, at det er vigtigt, at der bliver arbejdet en del med det talgrundlag, der
bruges. Erik arbejder videre med denne del og bestyrelsesmedlemmerne sender de resultater, de er i besiddelse af støttet af kommentarer.
Herudover kontakter Erik - Per Haugsted Petersen, der ligeledes deltager i gruppen, med
henblik på koordinering.
Ad 6. Status på VVM-sagen v/ Maria
Vejledningen ift. VVM-sagen blev kort gennemgået og det blev diskuteret hvorvidt foreningen skulle have kommunikeret resultatet bedre. Uanset så var det en sejr, at Miljøstyrelsen (og BGORJ) fik ret i, at Slambekendtgørelsen dækker behovet for ”screening”.
Ad 7. Præsentation af hjemmesiden v/ Maria
Hjemmesiden blev gennemgået og det blev aftalt, at Maria Kofod Larsen sørger for, at
der kommer punkter på hjemmesiden omkring ”Næste bestyrelsesmøde” samt dagsorden hertil.
Herudover at store nyheder sendes ud som mails til medlemmerne.
Mulighed for at se antal besøgende undersøges til næste møde.
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Ad 8. Tid og sted for kommende møder
Næste møde bliver, alt efter hvornår ressourcestrategien sendes i høring, afholdt
d. 27. august kl. 9.30 hos AffaldPlus i Slagelse
alternativt d. 18. september kl. 9.30 (Bemærk: Crucialaftalen skal fornys)
22. november kl. 9.30 Odense
6. februar 2013 – sted følger
Ad 11. Eventuelt
Det blev aftalt, at der skal følges op på revidering af standardvilkår for kompostering
Herudover skal ”Høringer BGORJ gerne vil deltage i” være et punkt på næste bestyrelsesmøde.

18. juni 2012
/Maria Kofod Larsen

Maria Kofod Larsen

