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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

3. juni 2016

Sted

Rambøll Odense

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Bjarne F. Larsen, DAKA
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Sekretariat:
Anna-Elisabeth Larsen (ref.)
Gæster:
Erik E. Olesen, HedeDanmark
Dorte Harrekilde, Rambøll

Afbud

Kent Brejnholt, AffaldGenbrug Vejle
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S

Deadline/ansvarlig

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet og fortalte om hans TV2 Nord
interview. Generelt vil ”slam” være tema på TV2 Nord hele uge 23.

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde og Generalforsamling
Bestyrelsen godkendte referaterne.

Ad 2. Godkendelse af opdateret mødekalender
Bestyrelsen blev fremlagt forslag til dato for bestyrelsesmøder til og med Årsmødet 2017
og bedt om at vurdere hvilke datoer, der passede bedst ift. et Crucial Markforsøg-besøg.
Følgende datoer blev foreslået:







10.-15. august 2016
27. oktober 2016
14. december 2016
2. februar 2017
15. marts 2017
7. april 2017 GF og Årsmøde

Bestyrelsen tilsluttede sig datoerne og ville melde tilbage såfremt visse datoer mellem
10.-15. august passede bedre end andre.
I kølvandet på TV2 Nord Interviewet blev det foreslået og besluttet at gentage forrige års
Åbent Hus-Arrangement i Ålborg. Dette i forhold til at fremlæggelse af den nye Hvidbog
og understrege den håndsrækning og invitation til dialog som BGORJ løbende har stedfæstet over for de nordjyske kommuner. Anna-Elisabeth laver udkast til dagsorden og får
den godkendt hos Bestyrelsen.
Ad 3. Crucial markforsøg- besøg
Bestyrelsen blev fremlagt udkast til program samt invitationsliste for et Crucial-

10. juni: Alle

Uge 24: Anna-E.
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Markforsøg besøg, der vil finde sted en dag i perioden 10. august-15. august 2016.
Det blev besluttet, at man så vidt muligt genbrugte dagsordenen for ministermødet August 2014, da denne dagsorden stadig er relevant. Dog skulle der være mere fokus på
KOD og cirkulær økonomi dagsordenen. Hvorfor der skulle inkluderes et oplæg om
biogødning set i et cirkulærøkonomisk perspektiv. Det blev vurderet, at dette oplæg skulle holdes af Sune.
Bestyrelsen drøftede invitationslisten, der inkluderer:
- BGORJ bestyrelsen
- Linda Bagge og andre relevante fra NAER
- Folketingets Miljøudvalg
- Karen Hækkerup, L&F, og andre relevante
- Økologernes Landsforening
- Evt. Arbejdsgruppe om bedre adgang til næringsstoffer for økologer
Bestyrelsen diskuterede hvorvidt KKR skulle inviteres, men det blev i samråd vurderet, at
dialogen mellem BGORJ og økologerne samt BGORJ og KKR helst skulle holdes adskilt.
Det blev besluttet at invitere de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.
Anna-Elisabeth koordinerer ovenstående. Det er intentionen at indbydelse skal sendes
ud snarest.

Uge 25: Anna-E.

Ad 4. Opdatering af medlemsliste samt rekrutteringsliste
Bestyrelsen gennemgik nuværende medlemsliste samt rekrutteringsliste med henblik på
at opdatere disse.
Det blev besluttet at bestyrelsen gik listerne igennem og ville indgive deres kommentarer
til Anna-Elisabeth.

10. juni: Alle

Ad 5. Forslag om bedre vidensdeling ved brug af eksempelvis dropbox
Bestyrelsen drøftede fordele og muligheder for bedre vidensdeling ved brug af Dropbox.
Det blev besluttet at benytte sig af dropbox i en forsøgsperiode. Anna-Elisabeth sikre at
det sker.

Ad 6. Forslag til opdatering af hjemmeside
Bestyrelsen blev fremlagt følgende forslag til opdatering af hjemmeside:


Ændre navnet på fanen – Foreningen til ”Om BGORJ” med følgende underpunkter
Bestyrelsen
Medlemmer
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling
Mission/Vision og strategi
Sekretariat
Vedtægter
Formålsparagraf

15. aug.: Anna-E.
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Bliv medlem
Medlemsparagraf
Medlemmer
Formålsparagraf



Arrangementer
Årsmøde
Biosafe
Crucial-markforsøg besøg



Facts & Viden
Hvidbog
Videnskabelige artikler – herunder hovedkilder anvendt i Hvidbogen
Præsentationer - væsentligste
Fakta om biogødning
Artikler
Høringssvar
Uge 27: Anna-E.

Bestyrelsen kom med forslag til ændringer og besluttede at forslaget skulle gennemføres.
Ad 7. Status på Arbejdsgruppe om bedre adgang til næringsstoffer for økologer
Bjarne præsenterede status på arbejdsgruppe om bedre adgang til næringsstoffer for
økologer for bestyrelsen. Emnet og diskussionerne er politisk drevet omkring, hvorvidt
der vil finde en udfasning af gylle sted. NAER er faciliteterne for disse diskussioner.
Den største problemstilling er fortsat at få KODen ind i Arlagården, det vurderes, at hvis
ikke den kommer det, så kommer det aldrig ind i økologien. Der er en positiv og pragmatisk tilgang blandt økologerne, der har besluttet, at man ikke vil sætte specifikke krav til
renlighed blot fordi det er økologisk. Der er dog problemer ift. påvisning af GMO, da økologer vil have 100 % GMO frit.
Det blev vurderet, at denne problematik befinder sig mere og mere på et EU-politisk niveau. Hvorfor BGORJ fremadrettet skal undersøge muligheder for at deltage i forskellige
netværk, der også engagerer sig EU-politisk. Kompost-netværket og Zero Waste blev foreslået.
Bestyrelsen besluttede, at man ift. denne dagsorden ville kunne drage stor nytte af et
Danmarkskort for Fosfor, der giver et overblik over, hvad husstande producerer af KOD
og biogødning. På nuværende tidspunkt betragtes KOD kun som havende 10 % af det
samlede potentiale. Det blev besluttet at HedeDanmark igangsatte en proces ift. at opsamle relevant data med henblik på at videregive dette til en uvildig rådgiver i enten KU,
AAU eller hos Rambøll. Det blev understreget, at dette helst skulle behandles uden beregning, da sådanne data måtte betragtes som værende værdigfuldt for modtageren.

15. aug.: Erik O.
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Ad. 8 Medlemsskabsopdateringer
Sune gav en kort status på Biofos beslutning om ikke at blive medlem af BGORJ samt
Dong Energy’s opsigelse. Dong Energy er blevet tilbudt et TFP-medlemskab, som de
overvejer.
Bestyrelsen understregede, at det var vigtigt at være tro mod BGORJs formål.
Ad. 9 Folkemødet på Bornholm 2016
Bestyrelsen blev orienteret om de debatter Sune deltager i på vegne af BGORJ på Folkemødet.
Det blev besluttet at bestyrelsen indsender relevant forberedende materiale samt stikord
for at sikre, at BGORJs budskab synligt kommer igennem.

13. juni: Alle

Ad. 10 Status på aktuelle sager
Anna-Elisabeth orienterede om Status for fosfor-netværket og ville følge op på, hvorvidt
det vil fortsætte.
Morten orienterede om hans deltagelse i Følgegruppen for projekt kildesorteret organisk
dagrenovation (KOD), hvis arbejde fokuseres på at udvikle metoder til måling af synlige
urenheder. Udfordringen i forhold til måling er hvorvidt man skal måle urenheder ift. Output eller input. Fra MST side fokuseres der på måling af input, da det er et krav, at man
ikke blot fortynder for at overholde grænseværdier. Rapporten skal være færdig inden
sommerferien, så denne kommer ikke ud i følgegruppen længere. I samme øjemed kigger man på forskellige business cases for at finde ud af hvor omkostningstungt det vil
være for hustande at indsamle KOD.
Anna-Elisabeth orienterede bestyrelsen om BGORJs invitation til Workshop arrangeret af
Norges Miljødirektorat om Fosfor og plantetilgængelighed, der finder sted i August. Det
blev besluttet at Erik Ervolder Olesen fra HedeDanmark deltager på vegne af BGORJ.
Ad. 11 Gennemgang af KU’s fosfornotat
Erik præsenterede for bestyrelsen hovedkonklusioner fra KU’s fosfornotat. Bestyrelsen
drøftede, hvordan denne viden kunne omsættes til Hvidbogen.
Det blev besluttet at Erik udarbejder et udkast til kapitlet, hvilket vil blive kvalitetssikret af
Lars Stoumann Jensen, KU, mod betaling.
Ad. 12. Hvidbog 3. udgave med fremlæggelse af Dorte Harrekilde
Dorte Harrekilde, Rambøll, præsenterede hovedkonklusionerne fra Hvidbogsopdateringen. Det blev konkluderet, at der ikke var de store ændringer ift. 2009, hvilket blev set
som værende meget positivt.
Bestyrelsen drøftede hvorvidt BGORJ skulle have en blåbog, hvor man paralleliserer
stofferne og gjorde dem mere let forståelige for udefrakommende. Det blev påpeget, at
Hvidbogen burde gøre mere ud af at forklare stoffernes påvirkning. Det blev ydermere fo-

15. aug.: Erik O.
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reslået, at man inkluderede PAH.
Det blev besluttet at bestyrelsen havde mulighed for at sende indsigelser inden for en
uge, derefter blev muligheden for indsigelser lukket og Hvidbogen kunne dernæst færdiggøres.
Bestyrelsen drøftede muligheder for at gøre opmærksom på 3. udgave af Hvidbogen.
Det blev besluttet at udarbejde en artikel til Teknik og Miljø. Der skal udsendes efter
sommerferien. Vi vil bede Dorte Harrekilde om at forfatte udkast som Erik Olesen evt.
kan bidrage til. Anna-E. tager kontakt til Dorte og opdaterer sig på deadline og interesse
hos Teknik & Miljø.
Eventuelt
Ingen bemærkninger.

6. juni 2015
/Anna-Elisabeth Larsen

10. juni: Anna-E.

15. aug.:Anna-E.

