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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

22. november 2012

Sted

Rambøll, Odense

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark
Peder A. Matiesen, Novozymes
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Per Haugsted Pedersen, Rambøll
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Hans Bach-Lauritsen, L&F
Johanna Torstendahl, BioRec

Afbud

Bente Munk, Affald Plus
Finn Andersen, Odense Renovationsselskab
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Bjarne Larsen, Komtek Miljø

Dagsorden:

Handlingsansvarlig

Ad 1. Opfølgning på referat fra sidste møde + aktivitetsplan
Sune konkluderede, at ifølge den nye procedure med at referatet rundsendes til bestyrelsen med mulighed for indsigelser hvorefter referatet betragtes som godkendt og lægges på nettet, så er referatet godkend.
Bestyrelsen løb aktivitetsplanen igennem:
Revision af slambekendtgørelsen – ikke hørt noget nyt og revisionen afventer
færdiggørelse og offentliggørelse af følgende tre dokumenter:
LCA-analysen må være tæt på sin endelige form
Fosforpartnerskabet ligeledes tæt på afslutning
Regeringens ressourcestrategi afventes ligeledes.
Markforsøgene ”Crucial” behandles under punkt 9c.
Faglige netværk behandles under punkt 5 og 9a.
Hvidbog – skal behandles på næste bestyrelsesmøde.
Kommunikationsstrategi – der er lidt penge til overs ift. regnskabet, som evt. skal allokeres til andre poster
Formanden har modtaget en meddelelse fra Bjarne Larsen, KomTek om at virksomheden er gået konkurs og dermed ikke medlem af BGORJ længere. Bjarne træder ud af
bestyrelsen.
Sune taler med Finn Andersen, der er suppleant forhold til at træde ind som fuldgyldigt
bestyrelsesmedlem.

Sune Aagot Sckerl
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Ad 2. Skift af Sekretariatsleder v. Sune
Bestyrelsen debatterede om det fortsat er optimalt, at foreningens sekretariatsdrift ligger i
L&F. Hans Bach-Lauritsen fra L&F, Projekt- og Udviklingskonsulenterne (PUK) beklagede de mange skift i betjeningen, som foreningen har oplevet og redegjorde for at PUK
fremadrettet vil løfte opgaven og sikre kontinuitet for BGORJ.
Bestyrelsen støttede, at sekretariatsdriften fortsat ligger hos L&F.
Ad 3. Formålsparagraf v. Julie
Bestyrelsen ønsker at modernisere vedtægterne og bl.a. anvende de begreber og termer, der afspejles i Regeringens kommende ressourcestrategi. Der blev bl.a. forslået at
bruge betegnelsen ’ressourcer’ i stedet for restprodukter.
Sune og Julie laver det færdige forslag til næste bestyrelsesmøde – så ændringer kan nå
med på GF
Under punktet indgik bestyrelsen følgende aftaler omkring opfølgning:
BGORJ fastholder strategien med at vente på at Ressourcestrategien offentliggøres og
så kommentere på den. BGORJs medlemmer har leveret input til de tre bagvedliggende
rapporter.
Tørstof: Tjek resultatet for kravet om tørstof – er det 20 eller 30%? Her skal BGORJ gøre
indsigelser når udkastet til rapporten foreligger. BGORJ skal fastholde argumentationen
om at forskellene er hvor energien bruges – tidligt i processen eller hos forbrændingsanlægget. Burde tage udgangspunkt fra ”rådnetanken” og beregne forskellige metoder derfra.
Når hhv. LCA Slam og LCA Dagrenovation, Fosforpartnerskabet offentliggør hhv. analyser, så er det BGORJs strategi at udsende notater og pressemeddelelse med BGORJ
holdninger.
LCA Dagrenovation – Morten forventer den kommer til høring. Morten og Per har leveret
data ind og følger op.
LCA Slam + LCA Dagrenovation Sune følger op hos Linda Bagge, Miljøstyrelsen
Ressourcestrategien – Morten følger op
Fosforpartnerskabet – Sune følger op.

Sune & Julie

Morten & Per
Sune
Morten
Sune

Ad 4. Indgivelse af oplysninger til Nordea ifm. bankaftale v. Julie
Julie præsenterede kort det ønske Nordea har i forhold til at få oplyst både navn, privatadresse og cpr.nr. på alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen ønsker ikke at honorere ønsket – det blev aftalt at Julie indsender en liste
med bestyrelsens fulde navne og oplysninger om hvilken virksomhed, medlemmet repræsentere.

Julie

Ad 5. Kompetencekatalog v. Julie
Julie gennemgik kort de input til Kompetencekataloget, som er modtaget. Bestyrelsesmedlemmerne indsender input alle sammen, som samles sammen og rundsendes samlet.

Julie/bestyrelsen
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Ad 6. Certificering af spildevandsslam v. Sune + gæst Johanna Torstendahl
Sune orienterede bestyrelsen om et positivt møde hos Svensk Vatten med Anders Finnson – var bekendt med og undrende over Danvas holdning i forhold til slam og at de kun
har en ”rentvandsholdning”. Anders Finnson er åben over at dele information og har bl.a.
rundsendt BGORJs Hvidbogsartikler i Sverige.
Svensk Vatten har et årligt møde 7. september 2013 i Lund om svenske markforsøg,
hvor BGORJ er inviteret med – og skal berette lidt om de danske markforsøg. Sune deltager, men yderligere én er velkommen. Mail rundsendes med opfordring om at melde
sig på holdet hvis kan fattes lyst til at deltage sammen med Sune.
Som inspiration omkring en svensk certificeringsordning for spildevandsslam (i Sverige
kaldet REVAQ), gav Johanna Torstendahl fra BioRec et oplæg. Der var enighed om at
den svenske certificeringsordning er interessant, men også at Bestyrelsen ikke for nuværende ser behov for at tage initiativ til lignede certificeringsordning i Danmark..
Efterfølgende debatterede bestyrelsen perspektiverne heraf bl.a. om ”End of waste”kriterierne kan fungere som kvalitetssikring og –styring, der vil ligne et certificeringssystem?
På EU-plan er der indkaldt til et møde den 26. februar 2013
Ad 7. Investeringer i analyser af vigtige standardværdier v. Morten
Morten understregede vigtigheden af at de nøgleparametre, der anvendes ved beregninger af LCA’er er korrekte og updaterede.
Følgende aftaler om indsamling af tal blev aftalt:
Metanudslip fra produktet (Morten vil måle på det) (Per har evt. tal fra Bente)
Ammoniak udslip fra produktet (Morten vil måle på det) (Per har evt. tal fra Bente)
Slam: tørstofsprocent (Sune; via data fra HedeDanmark og Miljøservice)
Genanvendelsesprocent (Sune/Per). Affaldsdatasystem skal samle overblikket Tal fra 2011 kvalitetssikres nu. Per finder tal for genanvendelsesprocenten via
Linda. Hvis der indberettes korrekt og tallene er tilgængelige, så er det de tal, vi
skal bruge og gå ud fra.
BGORJ holder fortsat en skærpet opmærksomhed omkring målinger og relevante tal og
laver en egen Databank med årlig opdatering med vægtet middeltal.
Julie laver en råskitse, med oplysninger om hvorfra date kommer, hvem er ansvarlig mm.
så tallene kan lægges op på hjemmesiden.

Sune Aagot Sckerl
/Maria Kofod Larsen

Morten og Per
Morten og Per
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Ad 8. Kommunikation v. Julie og Sune
a)

Nyheder til hjemmesiden:
Sune skriver en kort tekst om mødet med Svensk Vatten.
Morten skriver en tekst om ”End of Waste”
Julie sørger for, at interesserede kan tilmelde sig at få tilsendt nyheder på hjemmesiden

b)

Pjecen fastholdes og moderniseres evt. efter vedtægtsændringerne i løbet af foråret. Pjecen henviser til hjemmesiden www.genanvendbiomasse.dk – siden leder brugeren til
www.bgorj.dk

c)

Foreningen fastholder det årlige arrangement i forbindelse med Generalforsamlingen og
vil arbejde på at få 3-4 faglige arrangementer bl.a. sammen med BioSafe-medlemmerne
om året.

d)

Sune ønsker at alle gør en større indsats – Sune og Mogens gør sig en ekstra indsats i
forhold til de kontakter, de allerede har. Sune har en positiv dialog med Kjær Andreasen,
DAKA – Sune følger op.

Ad 9. Orienteringspunkter v. Sune
a) Status for flytning af BioSafe-medlemmer. Bjarne Larsen, KomTek tog i første omgang teten omkring et medlemsmøde og en sammenlægning under BGORJ. Nu
melder Bjarne ind at vi skal se bort fra hans snak om møde. Planlægningen fortsætter og Sune vil invitere John Jensen til at holde et oplæg om fx flour eller bromerede
flammehæmmere. Lars Stoumann, en Phd–studerende og John Jensen kunne give
oplæg ca. årligt. 3 møder om året. Der skal findes en facilitator til arrangementerne.
b) Prisloft og slamhåndtering. Brev afsendt til Konkurrencestyrelsen. Sagsbehandleren
har ringede tilbage og kvitterede for at have modtaget det og ville orientere det rund.
Budskabet kommet til Konkurrencestyrelsen.
c) Crucial – fornyelse af aftale. Møde den 29.11. 2012 med Lars Stoumann.
d) Standardvilkår for kompostering - Julie følger op om der er kommet noget – mail til
Bente Munk – og i så fald orientere rundt.
e) Fortsat ikke noget nyt om Regeringens Ressourcestrategi
f) Møde med Arla/Mejeriforeningen – Mogens har talt med Jørgen Hald Christensen,
sektordirektør for Mejriforeningen to gange og han er forstående over for vores
synspunkt og indstillet på et møde med os lidt fremme i tiden. Mogens ringer tilbage
og får en konkret aftale i stand + opfordre til at en Arla person også deltager. ”End of
waste” og Ressourcestrategi – hvordan kan det bruges aktivt?
g) Status for LCA-rapport – Sune følger op
h) DLG-folder om bæredygtighed – BGORJ ønsker et møde med DLG om hvorfor slam
med i folderen? Hvilke konsekvenser? Man refererer til et EU-direktiv, der ikke giver
noget restriktioner omkring – slam? BGORJ vil gerne mødes formelt med DLG om
punktet. Julie følger op.
Ad. 10. Tid og sted for de kommende møder v. Julie
Næste møde 6.2. 2013 hos Solum 9.30-13.00
GF 12.april 2013 – hos Rambøll + formøde med bestyrelsen.
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Julie

Sune og Mogens

Sune

Julie

Mogens

Sune
Julie

Mødereferat
Side 5 af 5

Handlingsansvarlig

Ad. 11. Eventuelt
Bestyrelsen støttede at Svensk Vatten skal inviteret til Generalforsamlingen og holde et
kort oplæg.

26. november 2012
/Julie Lykke Jacobsen

Sune/Julie

