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Deltagere

Jens Schrøder
Peder A. Matiesen
Bente Munk
Morten Brøgger
Sune Aagot Sckerl HedeDanmark
Erik E. Olesen HedeDanmark pkt. 4-7
Jesper Bonde FMT
Claus S. Andersen FMT
Anni Pinnerup Axelsen Holbæk Forsyning
Heidi Alsing (ref.)

Afbud

Per Haugsted Pedersen
Bjarne Larsen
Ole Pedersen

Fraværende

Mogens Jensen
Finn Andersen

Handlingsansvarlig

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde plus dagsorden
Færdiggørelse af strategi, inkl. Medlemsundersøgelse
Crucial markforsøg - finansiering.
FMT Jesper Bonde, har rejst spørgsmål om vandselskabernes tilsidesættelse af
udbudsreglerne og reglerne i affaldsdirektivet.
5. Generalforsamling
6. Datoforslag fra sidst – bekræftelse
7. VVM-sagen, udvikling siden sidste møde
8. Fremdrift i sagerne
9. Præsentation af ny hjemmeside
9a Pressestatus
10. Økonomi status
11. Evt.
Ad 1. Referat og dagsorden
Referatet blev gennemgået for de forhold der var at følge op på og dermed godkendt
Med hensyn til dagsordenen blev punkt 2 Færdiggørelse af strategidrøftelse udskudt til
sidst op mødet. Som punkt 9a behandles pressestatus.
Ad 2. Strategidrøftelse
Bestyrelsen arbejdede videre med oplægget fra mødet i september og sammenskrivningerne er indeholdt i vedlagte SWOT-analyse og strategi, som man var enige om at ”følge
til dørs” ved den kommende generalforsamling den 27. april.
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Ad 3. Crucial Markforsøg
Videreførsel af markforsøgene i KU-life regi blev der ikke stillet spørgsmålstegn ved,
men der var enighed om at vi skal have udnyttet de data som forsøget kan kaste af sig.
Derfor sammenkalder Heidi Alsing interessenter fra KU-life, MST, DAKOFA, HedeDanmark med henblik på at få sammenskrevet de gode historier herfra.
Desværre glemte vi i efteråret 2011 at få forlænget aftalen om at tre af de store Brancheforenings medlemmer Komtek, AffaldPlus og Odense Renovationsselskab ville løfte hver
10.000 kroner i særskilt bidrag til markforsøgene. Der er derfor heller ikke udsendt regninger til de tre selskaber.
Der var enighed om at vi hurtigst muligt får rettet op på sagen og sendt regninger til de
tre medlemmer hvoraf desværre kun Bente Munk var tilstede.
Sammen med den oprindelige samarbejdsaftale fremsendes kontrakten til underskrift
hos de tre medlemmer.
Herefter vil aftalen igen skulle tages op til årlig beslutning og bevilling – næste gang inden 30. september 2012.
Ad 4. FMT v Jesper Bonde – diverse spørgsmål
Jesper Bonde havde på et bilag opregnet 8 spørgsmål til drøftelse, som han kort uddybede. Bestyrelsen gennemgik spørgsmålene og bemærkede følgende:
1) 1)Kontrakter uden forudgående udbud, 2) in-house reglerne 3) Manglende udbud og 4) Konkurrencestyrelsen at alle disse angik meget centrale og besværlige problemstillinger som flere af affaldsformidlerne støder på, men reelt ligger
disse mest udenfor BGORJs kerneområde. HedeDanmark havde selv valgt at
forfølge enkeltsager. Det er besværligt og dyrt, men er var enighed om at
BGORJ næppe kunne indgå i disse sager direkte. Jens Schrøder ville imidlertid
gerne hvis vi i fællesskab kunne sætte lys på problemstillingen omkring udbudsreglerne.
2) 5) Manglende anvendelse af affaldshierarkiet og 6)Fortolkning af affaldshierakiet
er begge spørgsmål som BGORJ skal følge tæt og en del af det der forfølges
med VVM-sagen. Miljøinister Ida Auken har tilkendegivet stor politisk affektion
for at forfølge genanvendelsesmålene i affaldshierarkiet og det skal vi arbejde for
at se omsat i miljøministeriets regelsæt og praksis. Der er udpræget en mangel
på myndighed i forhold til klage over ikke-efterlevelse af affaldshierarkiet og det
tages bl.a. op i den af MST nedsatte arbejdsgruppe om genanvendelse af fosfor
fra spildevandsslam.
3) 7) Forsyningsdirektivet - Det er forsyningssekretariatet der tager sig af dette og
det var opfattelse fra flere af medlemmerne at vi skal være lidt påpasselige med
at fare for hårdt frem på dette område. Vi har også forsyningsselskaber som
medlemmer og dem skal vi ikke på tværs af.
4) 8) VVM-sagen vender vi tilbage til under dagsordnens punkt 7.
Ad 5. Generalforsamling.
Der er bestilt lokaler på Axelborg til generalforsamling den 27. april. Forløbet af generalforsamlingen blev kort repeteret, så der holdes i lighed med sidste år først et kort bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskab mv. og derefter generalforsamling med fremlæggelse af kort formandsberetningen med faste punkter herunder valg (husk stemme-
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sedler). Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer bedes overveje om de ønsker at genopstille. Bjarne Larsen har meddelt at han ønsker at blive afløst i bestyrelsen, så potentielle
bestyrelseskandidater kan holde sig parate.
Endelig suppleres der med et par faglige indlæg. Omkring de to faglige indlæg blev følgende bragt i forslag:
 Fredericia Spildevand, ved Anne Marie Gotfredsen om deres nye biogassatsning
 Renovationselskabet ESØ, Tommy-Falk-Petersen om dagrenovation
 Regeringsrepræsentant/ordfører om regeringens ressourcestrategi
Enighed om at invitere bredt til generalforsamlingen d.v.s. miljøordførere fra Folketinget,
Embedsmænd fra ministerierne. Intereseorganisationer som Danva, Dakofa, Kommunernes Landsforeningen m.fl. (forslag modtages)
Heidi Alsing udarbejder en køreplan for generalforsamlingen til drøftelse med formanden.
Ad 6. Kommende bestyrelsesmøder – datoforslag.
Følgende datoer blev bekræftet – der skal sættes mødesteder på ved næste møde.
Den 27. april kl. 9.30 Axelborg (før generalforsamling)
Den 12. juni kl. 9.30 i ?
Den 18. september kl. 9.30 i ? (husk fornyelse af Crucialaftalen)
Den 22. november kl. 9.30 i ?
Ad 7. VVM-sagen
Heidi Alsing orienterede om status i forhold til den forespørgsel vi den 4. oktober 2011
sendte Naturstyrelsen omkring styrelsens notat fra januar 2011. Notatet bryder med reguleringen i Miljøstyrelsens slambekendtgørelse, ved at fordre at kommunerne stiller
krav om screening af arealer til udbringning af spildevandsslam. Efter adskillige rykkere
til Naturstyrelsens kontorchef Olaf Engberg, sluttelig via departementschefen har Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen endelig fået taget hul på sagen i januar måned. Desværre er
det ikke lykkedes at skabe enighed mellem dem og sagen er indbragt for kammeradvokaten, der formodes i løbet af et par uger at udarbejde et responsum, der måske kan bidrage til afklaringen. Heidi Alsing oplyste at hun på vegne af BGORJ har bedt om aktindsigt i sagen og oversendelsen til kammeradvokaten. Sagen følges fortsat nøje og Heidi
Alsing blev bedt om at orientere medlemskredsen når der er nyt i sagen..
Ad 8. Fremdrift i sagerne
Der er ikke meget nyt omkring fremdrift. Slambekendtgørelsens revision er reelt sat i
venteposition til VVM-sagen er afklaret. Heidi Alsing foreslog at det overvejes om der er
behov for en særskilt overvejelse om man har grænseværdier alle relevante stoffer eller
der skal ske en supplering – dette af hensyn til tilliden til bekendtgørelsen skal bestå.
Der er ikke sket justeringer de seneste 10 år. Der blev ikke taget konkret stilling hertil.
Ad 9. Ny Hjemmeside
Heidi Alsing præsenterede i 2 standsstille billeder forsiden til BGORJ’s nye hjemmeside,
idet hun bad bestyrelsen om at vælge mellem de to udtryk med eller uden billede i ”overlæggeren” . Der var enighed om at vælge udgaven uden billede.
Hjemmesiden er i funktion inden generalforsamlingen hvor den kan præsenteres i ny udgave. Alle gamle opslag fra den nuværende hjemmeside overføres – det ældste i arkivfunktion.
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Ad 9a. Pressestatus
Heidi Alsing har spurgt i L&F om man er i stand til at påtage sig presseopgaven for
BGORJ og har fået et tilbud via Susanne Hegelund der gerne vil på tage sig opgaven
men med en fast betaling på 50.000 kroner og derudover 10.000 kroner pr. opgave. Jens
Schrøder ville gerne se særskilt på tilbudet før vi går videre med det.

Jens Schrøder

Kommunikationsstrategi:
I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen det kommunikationtiltag som vi satte i søen ved
sidste møde, hvor det aftaltes at Sune henholdsvis Bente ville sende indlæg til videreformidling i presse m.v.
Sune har således en artikel i februarnummeret af Teknik og Miljø om hvor store slam,
mængder der nu bruges på landbrugsjord.
Bente har givet input til en pressemeddelelse om kompostering som vi udsender i løbet
af den kommende måned.
Det aftaltes videre at:
 Sune omskriver sin artikel til et kortere indlæg i ”Spildevandsteknisk Tidsskrift” (marts)
 Erik Olesen og Heidi Alsing samarbejder om artikel om arbejdet i innovationspartnerskabet om genanvendelse af fosfor(april)
 Bjarne Larsen KomTek opfordres til at skrive artikel om dagrenovation (Juni)
 Anni P. Axelsen Holbæk Spildevandsforsyning om særskilt deres genanvendelse af
fosforressourcen. (august)
Ideen er at BGORJ ideelt får sendt en artikel i omløb månedligt – dette er således planen
frem til og med august. Det skal for de sidste 3 indlæg overvejes hvor indlægget skal søges bragt og hvilken målgruppe der tænkes på.
Ad 10. Økonomi
Heidi Alsing gennemgik omdelte en ny budget-status oversigt og gennemgik de konkrete
poster for 2011 som de ser ud til at ende. Der mangler de særskilte bidrag til Crucial
Markforsøg 30.000 kroner og der er ikke tegnet yderligere medlemmer for 2011, hvorfor
de 25.000 kroner ikke realiseres.
Omkring regnskabsafslutning forudså Heidi Alsing vi må afskrive medlemmet Sengeløse
Kompost der trods adskillige rykkere ikke har betalt.
Med hensyn til Budget for 2012 var der enighed om udkastet der indebærer at vi på ny
budgetterer med at finde nye medlemmer (+25.000 kroner). På udgiftssiden justeres udgifterne til Rejse og mødeudgifter til 14.000, mens Generalforsamlingen nedsættes til
2.000 kroner.
Ad 11. Eventuelt
Der var intet under eventuelt
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