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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

3. marts 2015

Sted

HedeDanmark, Kolding

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark (formand)
Kent Brejnholt, KomTek
Mogens Jensen, Miljøservice
Morten Brøgger, Solum
Peder A. Matiesen, Novozymes
Per Haugsted Pedersen, Rambøll
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Kasper Stefanek, HedeDanmark
Bjarne F. Larsen, DAKA Danmark A/S

Afbud

Bente Munk, AffaldPlus
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand
Tommy Falk-Petersen, ESØ 90

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referatet.

Ad 2. Planlægning af Generalforsamling
Bestyrelsen får et udkast til beretning og den reviderede Aktivitetsplan 2015-2016, udarbejdet af
Julie og Sune rundsendt til evt. kommentering forud for Generalforsamlingen. Bestyrelsen mødet
9.30 på Axelborg til formøde og underskriver her Årsrapporten 2014 mm.
Bestyrelsen godkendte programmet for Årsmødet og ønsker at se liste over interessenter, der inviteres ift. muligheden for at supplere listen.
Bente og Tommy ønsker ikke umiddelbart genvalg. Bestyrelsen drøftede nye kandidater til de to
Plus-bestyrelsespladser. Bestyrelsen ser gerne, at der gerne indtræder en repræsentant fra en
kommune/offentlig myndighed på en af pladserne.
Sune
Ad 3. Biogødning- og biokompost
Pjecen er fortsat under færdiggørelse. Intention er at de skal være klar til uddeling på Årsmødet.
Julie/ Sune / Tommy
Ad 4. BGORJ-brochure
BGORJ-brochure er ligeledes i sidste fase ift. færdiggørelse og trykkes i samme ombæring som
Biogødning- og biokompostpjecen.

Ad 5. Status på Nordjyske kommuner ift. OSD
Julie præsenterede kort de tiltag, henvendelser og forsøg på dialog, som sekretariatet har gjort de
sidste år. Bestyrelsen drøftede de fremadrettede muligheder og enedes om, at Sune og Mogens
skal ringe op til formændene for de 11 kommuners udvalg for Teknik og Miljø ift. at få en direkte
dialog og måske en åbning for et dialogarrangement med en/flere kommuner. Julie laver en liste
med de 11 og foreslår Sune/Mogens hvem, de hver især skal ringe til. Intentionen er at BGORJ

Julie / Sune /Tommy

Sune / Mogens
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Handlingsansvarlig
senest den 1. april har været i dialog med dem alle.
Bestyrelsen drøftede endvidere om BGORJ skal arbejde for en certificeringsordning. I så fald, skal
BGORJ lægge sig fast på nogle acceptable krav og i det hele taget bruge tid til at definerer hvad
en sådan ordning kan/skal indeholde. Sættes på dagsordenen til et senere møde i løbet af det næste år.

Ad 6. Drøftelse af stramninger af grænseværdier i biogødning i Tyskland
Bestyrelsen drøftede forskellige input til debatten om stramning af grænseværdier i Tyskland ud fra
mødebilaget. Morten Brøgger vil i sit netværk undersøge de politiske bevæggrunde for stramningen i Tyskland og rundsende input. Bestyrelsen enedes om, at det er positivt at de tyske grænseværdier sættes ned, således at de nærmer sig de danske værdier.

Ad 7. Fælles BGORJ-DAKOFA ekskursion til ”Recyclingsdagen” i Helsinborg 5.-6. maj 2015.
Julie orienterede om program og muligheder for en fælles netværksmiddag og overnatning i forbindelse med Recyclingsdagen. Bestyrelsen bakkede op om programmet. Inge Werhter, Dakofa
arbejder fortsat på en ekskursion den 5. maj til et eller flere renseanlæg i Sverige. Nærmere info
følger.
Bestyrelsen opfordrede Per til at udarbejde et program for en ekskursion til Grønland i august 2015
ift. at opleve Rambølls projekt omkring udvidelse af det eksisterede pilotprojekt; kompostering af
affald fra husstande og serviceerhverv. Det kunne være en rigtig fin og relevant ekskursionsmulighed at tilbyde medlemmerne af BGORJ.

Morten

Julie

Per

Ad 8. Medlemmer
Julie orienterede om, at BGORJ har fået to nye Basis-medlemmer som følge af seneste hververunde. Det drejer sig hhv. om ARC, Amager Ressource Center og NK-Forsyning.
Ad 9. Eventuelt
Sune orienterede om, at Britta Thomsen, tidl. MEP har efterlyst input fra branchen/virksomheder ift.
bla. Biomassedirektiv – Bestyrelsen ønsker at orientere sig i direktivet og evt. behandle det på næste bestyrelsesmøde (Morten har måske info?). BGORJ bør generelt huske på, at danske politikere i EU-systemet gerne bistår med at fremme politiske agendaer også hvad angår miljø og genanvendelse hvis emnerne har substans.
Morten
Flere bestyrelsesmedlemmer havde deltage på en tysk konference og var uenig i den konklusion
og pressemeddelelse, der var udsendt ift. med konferencen. BGORJ, MST og Dakofa kunne
komme med en fælles kommentar til LCAen og resultaterne?. Morten Brøgger kigger på det bla. i
forhold til at problematisere DTUs model og forudsætningerne.

BGORJ afholdt BioSafe-arrangement hos Billund Vand A/S i forlængelse af bestyrelsesmødet

11. marts 2015
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