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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

15. august 2016, kl. 09.00-11.30

Sted

Solum, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S
Bjarne F. Larsen, DAKA
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Sekretariat:
Anna-Elisabeth Larsen (ref.)

Afbud

Kent Brejnholt, AffaldGenbrug Vejle

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

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

Ad 2. Betragtninger i kølvandet på Folkemødet 2016
Sune præsenterede for bestyrelsen hans oplevelser på Folkemødet og beskrev det som en meget
positiv oplevelse med demokrati i øjenhøjde. Oplevelsen ved debatarrangementerne var at Arla
var ved at bløde op ift. at godkendte kompost af madaffald til jordbrugsformål og at borgere var
foran politikerne, når det kom til genanvendelse.
Anna-Elisabeth indviede bestyrelsen i hendes evaluering af BGORJs synlighed samt modtagelse
ved folkemødet. Hun forklarede bestyrelsen, at folks kendskab til BGORJ som navn og virke blev
begrænset af BGORJs navn. Flere ved folkemødet havde i denne forbindelse udtrykt, at BGORJ
burde skifte navn til noget mere mundret.
Bestyrelsen drøftede mulighederne i forbindelse med et eventuelt navneskift og besluttede, at
BGORJ skulle gennemgå et snarligt strategiforløb med en ekstern facilitator. Dette også set i lyst
af de seneste medlemsudmeldelser. Det blev besluttet, at man i stedet for at kalde foreningen
BGORJ skulle anvende Genanvendt Biomasse, og at det kommende strategiforløb skulle sætte fokus på, hvordan BGORJ kunne forny sig selv samt identificere BGORJs fremadrettede virke samt
medlemmer.

Anna-Elisabeth

Bestyrelsen bakkede ydermere op om, at man skulle prioritere Folkemødet i 2017.
Anna-Elisabeth vil forud for næste bestyrelsesmøde arrangere det praktiske ift. et strategiseminar
samt finde en relevant ekstern person, der uden de store omkostninger på professionel vis kan facilitere et sådan strategiseminar.
Anna-Elisabeth og
Bjarne
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Ad 3. Miljø- og Fødevareministeriet: Indkaldelse til ansøgninger til tilskudsordning: ”Cirkulær forretning – gør branchen fremtidssikret!” – frist 7. september kl. 12.00
Anna-Elisabeth orienterede bestyrelsen om indkaldelsen til ansøgninger til tilskudsordning. Bestyrelsen drøftede hvorvidt man skulle forsøge at sende en ansøgning, og hvorvidt dette ville give
mening. I den forbindelse blev flere forslag til opfyldelse af krav til tilskudsordningen diskuteret.
Bjarne ville forsøge at identificere og formidle potentielle områder, der kunne opfylde kravene til tilskudsordningen.
Det blev besluttet, at Anna-Elisabeth kontaktede Linda Bagge med henblik på at få en føling på,
hvorvidt BGORJ kunne komme i betragtning til tilskuddet.
Anna-Elisabeth
Ad 4. BNBO/OSD/indsatsplaner
Sune orienterede bestyrelsen om den nylige artikel i Landbrugsavisen, hvor 7 kommuner har indført dyrkningsrestriktioner med hensyn til pesticider og nitrat.
Bestyrelsen drøftede mulige handlingsplaner og fandt det oplagt at få skrevet til disse kommuner
på rette vis, så man ikke risikerer de uvidende får draget forhastede konklusioner. Man bør i denne
forbindelse gøre opmærksom på Hvidbogen. Kommunerne burde i denne forbindelse også inviteres til arrangementet på Rold Storkro.
Det blev ydermere drøftet, hvorvidt man skulle mødes med Lejre Kommune og få skabt et pilotprojekt, der fokuserer på, hvordan man kan genanvende deres organiske ressourcer samt hvorvidt
disse kan anvendes økologisk.
Det blev besluttet, at invitere kommunerne til arrangementet på Rold Storkro og at udsende et brev
til kommunerne, der gør opmærksom på Hvidbogen og regler på området.

Ad 5. Crucial markforsøg-besøg
Anna-Elisabeth orienterede bestyrelsen om dagens program og deltagerliste til Crucial arrangementet.
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det var vigtigt at fokusere på recirkulering i et cirkulært økonomisk perspektiv, der ikke kun fokuserede på biogødning, men på hele spektret af recirkulering til
jordbrugsformål. Det blev ydermere nævnt som værende essentielt at man ikke blot understregede
fosfor som værende en vigtig faktor for genanvendelsen, men at der ligeledes fokuseredes på
genanvendelse af eksempelvis kulstof.
Ad 6. Opdateret medlemsliste samt rekrutteringslister
Bestyrelsen blev præsenteret den opdaterede medlemsliste samt rekrutteringsliste. Det blev besluttet at bestyrelsen ville gennemgå rekrutteringslisten nærmere i forbindelse med et strategiseminar.
Ad 7. Medlemsskabsopdateringer
Anna-Elisabeth orienterede bestyrelsen om, at to medlemmer - Affald og AFLD - havde meldt sig
ud. Affaldplus begrundede det med, at de ikke længere håndterer slam til kompostering og fra
2017 vil sende KOD til bioforgasning og ikke som i dag til kompostering. AFLD begrundede det
med, at de i forbindelse med fusionen mellem ESØ og Østdeponi har foretaget en analyse af udbytte og omkostninger ved hvert enkelt af deres medlemsskaber og har vurderet, at de ikke for
øjeblikket finder medlemsskabet af BGORJ nødvendigt, men afviser ikke, at et medlemskab på et
senere tidspunkt kan blive aktuelt, når fusionen er gennemført i fuldt omfang.
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Ad 8. Status på aktuelle sager
a) Fosfornetværk samt konference: Anna-Elisabeth orienterede om fosfornetværket, hvis eksistens på nuværende tidspunkt var under forudsætning af at midler ville blive tildelt til dette
netværk. Flere bestyrelsesmedlemmer gjorde opmærksom på, at de ville deltage på fosforkonferencen, der bl.a. var arrangeret af DAKOFA og opfordrede til at man afså muligheder for at
BGORJ kunne stille med et oplæg.
b) Workshop arrangeret af Norges miljødirektorat om Fosfor og plantetilgængelighed: AnnaElisabeth orienterede om Eriks deltagelse og oplæg. Det blev besluttet at bestyrelsen fik mulighed for at komme med input til Eriks oplæg.
c) Status på arbejdsgruppen om bedre adgang til næringsstoffer for økologer: Bjarne gav en status på arbejdsgruppen, der udarbejder et politisk udspil til regeringen. På nuværende tidspunkt
fokuserer gruppen nærmest udelukkende på KOD, dog er det positivt, at biogødning indgår
som led på den længere bane. Rapporten er pt. forsinket og der er ikke flere møder i arbejdsgruppen. Der mangler input ift. faktuelle tal i fosforafsnittet, der på nuværende tidspunkt er
skøn. Her bør BGORJ bidrage. Bestyrelsen bakkede op.
d) Status på hjemmesideopdateringer: Anna-Elisabeth gav status på hjemmesideopdateringer,
der pt står stille grundet sommerferie mv. Med udsigt til strategiseminaret blev det besluttet at
vente med større hjemmesideredigeringer.
e) Madspildskommission: L&F har gjort opmærksom på, at BGORJ bør være med på sidelinjen
ift. madspildkommissionen. Bestyrelsen noterede sig dette og sekretariatet vil følge op med information.
Ad 9. Eventuelt
Ingen bemærkninger

1. september 2016
/Anna-Elisabeth Larsen

