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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

25. februar 2014

Sted

Hededanmark, Kolding

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Bente Munk, AffaldPlus
Mogens Jensen, Miljøservice
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Peder A. Matiesen, Novozymes
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Kent Brejholt, Gemidan
Erik E. Olesen, HedeDanmark

Afbud

Morten Brøgger, Solum
Per Haugsted Pedersen, Rambøll
Tommy Falk-Petersen, ESØ 90

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet
Bestyrelsen godkendte dagsordenen for det aktuelle møde.
Dagsorden:

Handlingsansvarlig

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Bestyrelsen bekræftede godkendelse af referatet, der ligeledes er
sket på mail.
Ad 2. Møde med Miljøministeren 20. januar 2014
2.1 Peder og Sune gav en kort tilbagemelding på mødet med den
daværende Miljøminister Ida Auken og vicedirektør i Miljøministeriet
Claus Torp.
2.2
BGORJ har på mødet inviteret Miljøministeren på besøg i Crucialmarken.
Bestyrelsen ønsker, at det er den ny miljøminister Kirsten Brosbøl,
inviteres til møde med BGORJ, hvilket kunne kombineres med et
besøg og rundvisning i Crucial-marken.
Sune Aagot Sckerl kontakter Vicedirektør Claus Torp i Miljøministeriet ift. et møde med den nye minister + lufte tanken om Crucialbesøget og søger en evt. indikation på et konkret mødetidspunkt. Crucial besøget kan evt. kombineres med besøg på et rensningsanlæg
(fx hos Roskilde Forsyning, Bjergmarken renseanlæg).

Sune
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Crucial-besøget kunne evt. udvides med deltagelse af formandsskabet for Folketingets Miljøudvalg? Sune spørger Claus Torp om
hans syn på dette inden beslutning.
Ministeren efterlyste en faktabrochure omhandlende ”biogødning”,
herunder hvad slammet bruges til efterfølgende. Bestyrelsen drøftede muligheden for at udarbejde en ”Hvad er BioGødning?” – pjece i
BGORJ regi til distribution blandt renseanlæggenes besøgende og
BGORJs medlemsvirksomheder. Pjecens indhold kan ligeledes udarbejdes i et web-baseret format til at linke til.
Julie undersøger mulighederne for et evt. samarbejde med Spildevandsteknisk forening – og kontakter dem i første omgang for at
”høste” det måske allerede eksisterende materiale. Der er evt. ligeledes udarbejdet materiale hos hhv. Århus og Vejle ift. besøgscentre/undervisningsforløb. Det vil efterfølgende skulle afklares om
BGORJ skal påtage sig udgiften til sådanne brochurer eller om de
kan/skal sælges til evt. kostpris til forsyningerne.
Endelig foreslog Ida Auken at BGORJ ligeledes inviterede sig ind til
et møde med fødevareminister Dan Jørgensen i forhold til en bredere præsentation af BGORJ og medlemsvirksomhederne samt med
fokus på den brede kredsløbstanke og økologernes fremtidige behov og efterspørgsel efter gødning.
Julie udarbejder et forslag til brev og dagsorden, som rundsendes i
bestyrelsen, således at BGORJ snarest får inviteret sig til møde.

Ad 3. Regeringens Ressourcestrategi og –plan
BGORJ har indsendt et samlet høringsvar og afventer yderligere ift.
konkret implementering af planen.
Ad 4. BGORJ Generalforsamling 2014
4.1
Bestyrelsen bakkede op om anbefalingen af at ændre §16 i vedtægterne, så ordlyden i bliver:
”Enhver tvist mellem medlemmer og BGORJ om fortolkningen af
disse vedtægter skal løses efter dansk ret. I det omfang parterne ikke selv kan nå frem til en løsning på tvisten, kan den indbringes for
de danske domstole.”
Forslaget om vedtægtsændring bliver forelagt på Generalforsamlingen.
Bestyrelsen gør en indsats ift. at finde kommende bestyrelsesmed-
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lemmer i medlemskredsen, således at forstå at de bør fortælles at
der en en god mulighed for at kunne både stille op og blive valgt på
den kommende Generalforsamling qua ledig plads.
Bestyrelsen ønsker at fastholde kontingentniveauet for 2013, hvilket
indstilles til beslutning på Generalforsamlingen.
Julie
4.2
Bestyrelsen gennemgik Aktivitetsplanen – ny udgave rundsendes.
Formanden præsentere denne i forbindelse med Generalforsamlingen.
4.3
Programmet for Årsmødet blev drøftet – foreløbigt har Lars Stoumann og en PhD-studerende fra KU accepteret at holde oplæg på
Årsmødet. Herudover er Ida Auken inviteret til at bidrage - tilbagemelding udestår fortsat.
Hvis Ida Auken afslår at deltage, er Plan B, at dele de ca. 45 minutter i to, hvor hhv. Ole kontakter Søren Hjortsø Kristensen, Fredericia
Spildevand i forhold til et oplæg om deres gas-opgraderingsanlæg
og tanker omkring organisk dagrenovation til biogas-/renseanlæg,
og Sune kontakter Karen Lübben, Vejle Affald & Genbrug ift. til et
oplæg omkring deres Offentlige-private samarbejde vedr. affald.

Ole og Sune

Julie

Indkaldelse til GF og invitation til Årsmødet færdiggøres af Julie og
rundsendes til bestyrelsen til en hurtig kommentering. Materialet udsendes primo marts – inden for fristen af 30 dage til GF.
Frokostbetaling på 120 kr. fastholdes for medlemmer – andre inviterede får frokost gratis.
Ad 5. Kommunale indsatsplaner
Erik E. Olesen gennemgik udfordringerne omkring udarbejdelsen af
de indsatsplaner, som kommunerne er pålagt at udarbejde i forhold
til beskyttelse af grundvandet inden 2015.
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at påvirke udformningen af
planerne – særligt med fokus på fastlæggelsen af arealet Boringsmære Beskyttelsesområder (BNBO). Landboforeningen Gefion på
Sjælland arbejder ihærdigt på at påvirke disse planer. Erik Olesen
vil på vegne af BGORJ kontakte Gefion med henblik på at fremkomme med en anbefaling til BGORJ til hvad vi bør gøre for at påvirke disse planer således at de ikke udvikles og implementeres
uhensigtsmæssigt i forhold til udbringning af restprodukter.
Bestyrelsen vil efterfølgende fastlægge handling på baggrund af
anbefalingen.

Erik E. Olesen
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Information til medlemmerne på hjemmesiden i forhold til at bestyrelsen arbejder på sagen.
Julie
Ad 6. BioSafe
Næste BioSafe-arrangement afholdes den 12. marts 2014 i samarbejde med Dakofa – hvor der er to virksomhedsbesøg på programmet hhv. KomTek og DAKA.
Sekretariatet arbejder videre på et BioSafe møde i uge 25 med Jørgen E. Olsen og PhD-studrende som oplægsholder.

Julie

Julie

Ad 7. Medlemmer

Kort status på de potentielle medlemmer, som bestyrelsen har kontaktet siden sidste møde.
•

Ole følger op ift. Morsø Forsyning

•

Mogens har kontaktet Kolding og følger op.

•

Sune kontakter person i Region Nordjylland.

•

Peder har god dialog ift. Kalundborg

Ad 8. Kandidat- og forskningsprojekter
Fredag den 28. februar 2014 har Sune og Julie møde med Jakob
Magid og Lars Stoumann, begge KU i forhold til deres fremlæggelse
af aktuel forskning afstedkommet af Crucial marken m.v. – Linda
Bagge fra Miljøstyrelsen deltager ligeledes. Desuden vil der forud
for dette møde være et møde om specifikke input til DNMARKprojektet. Lars Stoumann har behov for disse input fra BGORJ.
BGORJ følger op i forhold til kommende studenterprojekter særligt i
forhold til Hans Chr. Bruun Hansen, Professor på Kemisk Institut,
KU.
Ad 9. Næste møde
Bestyrelsen aftalte at første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen er tirsdag den 13. maj kl. 9.30-14.00 hos Miljøservice (Mogens Jensen).
Ad 10. Eventuelt
Skal BGORJ deltage på BREFF-arbejdsgruppe for Affald? Bestyrelsen vurderer ikke det er relevant at BGORJ deltager. Dakofas deltagelse på møderne vil tilfredsstillende også varetage BGORJs interesser.

Ole
Mogens
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Formanden afsluttede bestyrelsesmødet.

28. februar 2014
/Julie Lykke Jacobsen

