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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

16. januar 2017, kl. 09.30-10.30

Sted

Rambøll, Englandsgade 25, 5000 Odense C

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S
Sekretariat:
Anna-Elisabeth Larsen (ref.)

Afbud

Kent Brejnholt, AffaldGenbrug Vejle
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Bjarne F. Larsen, DAKA
Per Haugsted Petersen, Rambøll

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

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

Ad 2. BGORJ medlemskab af European Compost Network (ECN)
Bestyrelsen drøftede BGORJs muligheder for et medlemskab af ECN. Bestyrelsen besluttede sig
for, at BGORJ skulle melde sig ind i ECN. Man ville i forbindelse forsøge, at forhandle et prøvemedlemskab på et år. Bestyrelsen mente, det var hensigtsmæssigt, at bestyrelsesmedlemmer der
på nuværende tidspunkt deltager i ECN på vegne af deres virksomhed fremadrettet også kunne
deltage på vegne af BGORJ, så rejseomkostninger ikke eskalerede unødvendigt.
Ad 3. Dato for bestyrelsesmøder 2017
Bestyrelsen ændrede mødeforslaget d. 9. februar 2017 til d. 22. februar 2017. Bestyrelsen godkendte kalenderen for 2017.
Mødekalender for 2017 til og med Årsmødet 2018:


22. februar 2017 hos HedeDanmark Roskilde



7. april 2017 hos Landbrug & Fødevarer, København



5. juni 2017



28. august 2017



27. oktober 2017



14. december 2017



1. februar 2018



6. april 2018 (Generalforsamling & Årsmøde)

Sune Aagot Sckerl
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Handlingsansvarlig
Ad. 4. Årsmøde 2017
Bestyrelsen drøftede ideer til planlægning og fokus for BGORJ Årsmøde 2017. Følgende ideer
blev foreslået:
Orientering om BGORJs nye strategi og profil v. Sune Aagot Sckerl
CRUCIAL forsøg om biogødning og mikroplast v. Jakob Magid, KU og/eller Annemette
Palmqvist, RUC
Biogasudvikling, synlige urenheder og status på KOD v. Bruno Sander Nielsen
Bestyrelsen diskuterede de forskellige muligheder og var enig i, at mikroplast og synlige urenheder
var et vigtigt emne for BGORJ, der kun er blevet mere aktuelt siden forrige årsmøde. Et forslag om
et oplæg om pesticidrester og grundvand blev fremført som en mulighed. Bestyrelsen diskuterede
muligheden, men vurderede, at emnet var for politisk og følsomt til et årsmøde, men at det kunne
være relevant for et biosafe møde.
Det blev ydermere foreslået, at et fjerde indlæg kunne være en politisk paneldebat med deltagelse
af Karen Hækkerup og relevante politikere med det primære fokus at diskutere landbrugets kontra
politikernes holdning til genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål evt. set i forhold
til den nuværende plastproblematik.
Ad. 5. Foreløbigt årsregnskab for 2016 og budget for 2017
Bestyrelsen blev præsenteret for det foreløbige årsregnskab samt udkast til budget for 2017. Bestyrelsen gjorde opmærksom på at 75.000 kroner af Hvidbogsomkostningerne blev dækket af et
indestående i banken, hvilket ikke fremgik i Årsopgørelsen. Bestyrelsen besluttede, at BGORJ
skulle være mere ambitiøs med at øge kontingentindtægterne ved flere medlemmer i 2017.
Ad. 6.opfølgning møde
Bestyrelsen blev briefet om første møde i erfaringsudvekslingsgruppen for plast i organiske ressourcer samt Anna-Elisabeths deltagelse i IDA Miljø seminar om plast.

Ad 7. Eventuelt
Ingen bemærkninger

16. december 2017
/Anna-Elisabeth Larsen

Anna-Elisabeth Larsen

