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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

6. februar 2013

Sted

Rambøll, Odense

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark
Bente Munk, Affald Plus
Peder A. Matiesen, Novozymes
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Per Haugsted Pedersen, Rambøll
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Inge Werther, Dakofa
Birger Parsberg Olesen, Daka A/S
Kent Brejnholt, Gemidan A/S

Afbud

Finn Andersen, Odense Renovationsselskab
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet – og til både Birger Parsberg
Olesen, som repræsentant for Daka, der er nyt medlem i BGORJ, til Inge Werther, Dakofa og Kent Brejnholt, Gemidan. Han takkede også Per Haugsted for endnu engang at
lægge lokale til mødet – og bestyrelsen opfordrede Per til at sende BGORJ en faktura på
mødeudgifter for i dag samt for det kommende temamøde (28.feb 2013) og den kommende Generalforsamling den 12. april 2013.
Dagsorden:

Handlingsansvarlig

Ad 1. Opfølgning på referat fra sidste møde + gennemgang af aktivitetsplan og
kompetencekatalog
Julie orienterede om, at der ikke er fremkommet kommentarer til det rundsendte referat
fra sidste bestyrelsesmøde og at det er lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen løb de dele af aktivitetsplanen igennem, som ikke har særskilt dagsordens
punkt. Og følgende blev aftalt:
Rekruttering:
BGORJ ønsker at rekruttere flere medlemmer til foreningen. Det er målsætningen at rekruttere minimum ét A-medlem og to B-medlemmer i 2013.
Inge Werther bidrog med det indspil, at i tråd med kommunerne og forsyningsselskabernes fokus på den kommende ressourcestrategi og ”det organiske” så kunne de måske
være potentielle medlemmer?
Kommunikationsstrategi:
Bestyrelsen debatterede mulige emner for at synliggøre foreningens synspunkter ift. den
snarlige lancering af ressourcestrategi fra regeringens side. Historierne må meget gerne
knytte op på både Crucial-forsøgene og Hvidbogen.
Ressourcestrategien – forventes at blive offentliggjort marts 2013. Hvorefter foreningen

Bestyrelsen og Julie.
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vil sørge for at synliggøre synspunkter i forhold til Regeringens strategi.

andre

Ad 2. Modernisering af foreningens navn og vedtægter
Sune præsenterede et ændringsforslag til de eksisterende vedtægter i forhold til at udskifte ”Restprodukter” med ”Ressourcer”, at differentiere mere mellem A og B medlemmers vilkår samt at fjerne de mange paragraffer omkring oprettelsen af foreningen.
Bestyrelsen debatterede oplægget og havde følgende ændringsforslag, som Julie implementerer og rundsender til yderligere kommentering. Hvis tilbagemeldingerne er positive indstiller bestyrelsen til Generalforsamlingen om at vedtage ændringerne.

Julie

Ændringsforslag:
• Forslag: Fastholde A, B og TP som forskellige medlemskategorier men hvor B og TP
fremadrettet betaler det samme beløb i kontingent eksempelvis 7.500 kr. årligt.
• Indføre nye benævnelser for A og B medlemmer, så de i stedet hedder Plusmedlem
og Basismedlem
Forslag GF – 7.500 kr. i kontingent til både B og TP medlemmer og fortsat 19.000 kr. for
A-medlemmer
Desuden var der mindre forslag til ændringer der differentiere forskellen mellem de tre
medlemskategorier. Julie rundsender det tilpassede forslag til Bestyrelsens medlemmer
med henblik på om muligt at opnå enighed om ændringerne på den forestående Generelforsamling.
Bemærk: Indmeldingsgebyret er tidligere vedtaget frafaldt.
Ad 3. Program og indhold til Generalforsamlingen den 12. april 2013
Bestyrelsen besluttede at fastholde samme form som GF afholdt i 2012. Hvor selve GF
afholdes fra 9.30-10.30 med efterfølgende faglige indlæg og debat. Arrangementet afsluttes med frokost kl. 13.00.

Julie

Bestyrelsens input til de faglige indlæg, 3 stk. er ønsket:
Præsentation af Regeringens Ressourcestrategi v/ Miljøminister Ida Auken (eller alternativt Dorthe Hermansen eller en anden fra Miljøministeriet)

Julie

Præsentation af biogasmuligheder og udfordringer v/Biogasbranchen (Bruno Sander eller en anden).

Julie

Oplæg fra Peter Meinertsen, Videncenter for Landbrug i forhold til hvilke produkter og
sammensætninger, der efterspørges hos BGORJs kunder (både konventionelle og økologiske landmænd)

Sune
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Forslag til emne på et senere arrangement:
Oplæg om de 30-årige svenske forsøg med slam + Crucial-resultater
Oplæg fra KU-forsker omkring et stort projekt om anvendelse af bioaske både i forhold til
land og skov. Dalgas Innovation (HedeDanmark) indgår som samarbejdspart.

Ad 4. Bankforbindelse – Nordea
Julie præsenterede kort seneste korrespondance med Nordea, hvor banken fastholder at
få oplyst personlige oplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen ønsker fortsat ikke at honorere ønsket og gør ikke yderligere før Nordea evt.
vender tilbage, det er jo alene et ønske fra Nordeas side ikke BGORJs.
Inge Werther lovede at følge op med information om Dakofas bestyrelse bliver mødt med
samme krav.

Ad 5. Fagligt netværk mellem BGORJ og BioSafe
Julie gav status på tilmeldingerne til Temadagen den 28. februar 2013.
Bestyrelsen ønsker, at der sendes en geninvitation ud til både BGORJ og BioSafemedlemmer i forhold til at få flere deltagere. Ligeledes udsendes invitationen af Inge
Werther i Dakofas netværk og Julie udsender invitationen til andre interessenter, som
Bestyrelsen hjælper med at definere. Julie samler snarest en samlet udsendelsesliste på
baggrund af input fra Bestyrelsen. Bestyrelsen er selv velkomne til at rundsende invitationen til relevante personer i deres netværk.

Julie / Sune / bestyrelsen

På temamødet er der lagt op til at indhente input til den fremtidige konstruktion og indhold på temadagene i forhold til en fast facilitator, deltagerbetaling og andet.
Ad 6. Økonomi
Julie gav en status på hhv. 2012-regnskabet, som skal præsenteres og godkendes på
Generalforsamlingen.
I forhold til 2013-budgettet, så skal der budgetteres med yderligere ét A-medlem og to Bmedlemmer. Den hensatte 26.000 kr. til et eventuelt kommunikationstiltag skal ud af
budgettet (står som en indtægt i 2013) og bare nævnes i noten som hensatte midler.
Ad 7. BGORJs Hvidborg
BGORJ af to omgange bestilt et arbejde hos KU-Life omkring slams påvirkning af jordbund, grundvand, sundehed, tungmetaller mm. Resultaterne er samlet i en Hvidbog, der
er tilgængelig som opslagsværk på hjemmesiden. Der er til dato ikke fundet faglige argumenter for at slam og andre restprodukter ikke kan genanvendes, hvilket netop Hvidbogen er med til at dokumenterer.
Foreningens kommunikationsstrategi skal ligeledes inkludere og synliggøre Hvidbogen.
Der iværksættes ikke p.t. en revision af Hvidbogen. Al den faglige viden der opsamles

Julie
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omkring restprodukter vil i vidst muligt omfang blive lagt som nyhed på hjemmesiden og
arkiveret (på hjemmesiden) sammen med Hvidbogen
Ad 8. Fosforpartnerskabet
Miljøstyrelsen offentliggør rapporten udarbejdet i Fosforpartnerskabet snarest (formodentlig i februar 2013) og rapporten rundsendes til BGORJs medlemmer.
Miljøstyrelsen planlægger at holde et opfølgningsmøde i samarbejde med DANVA den
19. marts 2013, hvor konklusioner og anbefalinger præsenteres. BGORJ skal være repræsenteret her.
Ad 9. DLGs Bæredygtighedserklæring
Julie har været i kontakt med DLG angående den offentliggjorte bæredygtighedsfolder,
der fejlagtigt inkluderer en passus omkring det problematiske i at udbringe slam på landbrugsjord.
Jakob Helm Larsen, DLG kigger på sagen og vender tilbage. Alt efter udfaldet af tilbagemeldingen tages punktet op igen.

Ad. 10. DANVA
Sune orienterede om det møde foreningen havde med DANVAs direktør i september
2012. Sune har forsøgt at følge op på mødet men uden held.

Julie

Sune

Bestyrelsen ønsker, at der sættes et møde op snarest mellem DANVA, Linda Bagge og
repræsentanter for BGORJ i forhold til evt. at indgå nærmere dialog. Linda Bagge har dialog med DANVA og vil forsøge at etablere et fælles møde. Julie eller Sune følger op
herpå.

Ad. 11. Orienteringspunkter
11. a Status på opsamling af værdier aftalt på sidste bestyrelsesmøde.
BGORJ ønsker fortsat at samle målinger ind, som kan bruges som nøgletal til evt. beregninger mm.
• Metan (Morten og Per)
• Ammoniak (Morten og Per)
• Slam – tørstofprocent (Erik og Mogens)
• Genanvendelsesprocent (Sune og Per)
Julie vil bede Erik Olesen om at tilvejebringe data jf. de ansvarlige herover.
11. b Tilmeldingsmulighed som modtager af BGORJs nyhedsbrev på hjemmesiden
Det er nu muligt at tilmelde sig nyheder
11. c Aftalen vedr. Crucial
De tidligere to aftaler af hver 50.000 kr. årligt er nu ændret til én aftale på i alt 83.000 kr.
årligt dækkede de to kontinuerlige forsøg. Der er indgået aftale med KU om mere information omkring resultater, at de to gange årligt deltager på BGORJ-arrangementer med
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præsentationer samt at der er mulighed for at indgå i specialeprojekter. BGORJ skal selv
være yderst opmærksom på at foreslå projekter, da dette er den letteste vej til (relevante) projekter.
11. d DNMARK projektet
BGORJ støtter (med tidsressource) projektet, der har fået ca. 20 mio. kr. i det Strategiske Forskningsråd. Den 4.-5. marts 2013 er foreningen inviteret til et opstartsarrangement. Bente Munk kan den 4. marts 2013, og vil hvis det er okay, at vi kun deltager den
ene dag være BGORJs repræsentant. Sune vender tilbage med program/info.
11. e LCA-slam rapport
LCA-Slam rapporten er nu færdig og bliver publiceret sammen med rapporten fra Fosforpartnerskabet – forventeligt i februar 2013. Konklusionen går blandt andet på, at den
billigste løsning er landbrugsløsningen og at den miljømæssigt sidestilles med forbrænding, hvis fosforen bliver genanvendt. Bestyrelsen tilkendegiver, at det er positivt at tilgangen er, at hvis forbrændingsløsningen bliver kategoriseret som genanvendelse så får
landbrugsløsningen også definition som genanvendelse. (nu er landbrugsløsningen =
nyttiggørelse).
Når rapporten er offentliggjort vil BGORJ tilkendegive foreningens synspunkter i relation
til konklusionerne.
Ad 12. Eventuelt
Mogens har af to omgange været i dialog med Jørgen Hald, sektordirektør for Mejeriforeningen i forhold til at sætte et møde op mellem Mejeriforeningen og Arla samt BGORJ.
Jørgen Hald er positiv og BGORJ skal sende dagsordenspunkter i forhold til mødet.
BGORJ vil præsentere ny viden på området og udfordre Arla på Arlagårdens koncept.
Linda Bagge har tilkendegivet at hun gerne deltager om muligt, ligesom holdet fra
BGORJ således kunne være Mogens Jensen, Birger Parsberg Olesen og Sune Aagot.

Formanden afsluttede mødet.
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