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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

22. februar 2017, kl. 09.30-14.30

Sted

Hededanmark, Roskilde

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Bjarne F. Larsen, DAKA
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)

Afbud

Kent Brejnholt, AffaldGenbrug Vejle
Per Haugsted Petersen, Rambøll

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Ad 1. BGORJ-strategien
Sune indledte punktet ift. at bestyrelsen nu skulle afrunde drøftelsen omkring BGORJstrategien, der har løbet over 3-4 møder og få truffet de sidste udestående beslutninger. a) Bestyrelsen gennemgik ”BGORJ strategi 2017” – og enedes om de sidste konkrete rettelser (endelig version medsendes)
b)

Konkrete aftaler om handling – ift. rekruttering af nye medlemmer, så rundsendes straks
et dokument, som bestyrelsen kan fylde ind i ift. oplagte kontakter. Det aftales på hvert
bestyrelsesmøde, hvem der kontakter hvilke virksomheder.
Ole følger op på den hververunde som BGORJ kørte for et par år tilbage ift. Forsyningsselskaberne. Han tager personligt kontakt til de mest oplagte kandidater til medlemskab.
Julie starter et brev op, som indeholder de gode argumenter for et BGORJ-medlemskab,
som skal bruges i rekrutteringssammenhæng.
I forhold til medlemskab af ECN, så aftales det, at nyhedsbreve og andet herfra med relevans for medlemmerne sendes direkte ud på mail og ikke lægges på hjemmesiden.
BGORJ-referater lægges ligeledes heller ikke på hjemmesiden men rundsendes til medlemskredsen.

c)

Bestyrelsen enedes om ændringer i Vedtægterne ift. medlemskategorier, således at nye
medlemmer evt. kan få et prøvemedlemsskab på op mod et år til en fast pris på 5.000 kr.
og med mulighed for hurtig udtrædelse af foreningen igen. Hvis de ikke vælger at opsige
medlemskabet vil de automatisk ved næste GF/kontingentopkrævning gå op på det normale kontingent og vilkår som beskrevet i vedtægterne.
Bestyrelsen indfører ét medlemskab for alle for så vidt angår rettigheder og pligter men
med en opdeling ift. om virksomheden er privat eller offentlig for så vidt angår kontingentstørrelsen. På GF 2017 foreslår bestyrelsen af de offentlige virksomheder, der ligger i Basis-gruppen nu hæves i kontingent fra 7.500 kr. til 9.500 kr. for 2017. De få private virk-
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somheder i Basis-kategorien vil blive hævet i kontingent til 19.000 kr. Virksomheder i den
nuværende Plus-kategori forbliver her (uanset at de er offentlige). Nye private virksomheder rekrutteres udelukkende til det høje kontingent. Kun offentlige virksomheder kan opnå
medlemskab til 9.500 kr. Dog kan bestyrelsen i enkelt tilfælde kan træffe beslutning om
særlige vilkår for en virksomhed.
Foreningen tilstræber, at bestyrelsen til hver en tid er sammensat af både offentlige og
private virksomheder.
Julie
d)

Bestyrelsen besluttede at stille forslag til GF om at BGORJ skifter navn til Genanvend
Biomasse (Brancheforeningen Genanvend Biomasse, affald til ressource). Logoforslag tilrettes og præsenteres ligeledes til GF.
Forenings-email adresse? Uden LF er det muligt og hvordan? Til høringssvar og anden
ekstern kommunikation

Julie tilretter vedtægter – og sender hurtigt ud i runde hos bestyrelsen.

Ad 2. BGORJ ref.
Bestyrelsen godkendte referatet fra seneste møde.
Ad 3. BGORJs Årsmøde 7. april 2017
Julie præsenterede kort programpunkterne på Årsmødet hvor hhv. Jakob Magid, KU og Annemette
Palmquist, RUC holder oplæg.
Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for biogas holder ligeledes oplæg ift. biogas, KOD, synlige fremmedlegemer.
Derefter ønsker bestyrelsen at der evt. er et kort politikeroplæg fx fra Socialdemokraternes Simon
Kollerup samt adm.dir. for L&F Karen Hækkerup, hvorefter der er paneldebat med alle oplægsholdere og salen.

Julie

Indkaldelse til GF og Årsmøde går ud snarest, hvorefter bestyrelsen ligeledes kan bruge anledningen ift. rekruttering af nye medlemmer/interessenter.

Ad. 4. BGORJ på Folkemødet 2017
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at lave en bestyrelsestur til Folkemødet 2017 på Bornholm.
Julie arbejder videre ift. muligheder mm.

Ad. 5. Mikroplast
Sune orienterede om mødet hos MST om mikroplast den 17.2.2017 med deltagelse af L&F,
BGORJ, KU og RUC.
Der er en rapport på vej fra MST med fokus på mikroplast og sammenknytningen med biogødning.
Konklusion var ikke dramatisk – men dog, at ja, der er mikroplast i biogødning. Rapporten giver ingen svar på om det er farligt?
BGORJ skal kunne reagere på rapporten og være aktive i debatten ved offentliggørelsen.
Bestyrelsen drøftede forslaget omkring at finansiere og igangsætte et forprojekt med KU og RUC
ift. emnet versus være det af et større forskningprojet, der uundgåeligt vil have en længere tidshorisont både ift. igangsættelse og omfang.
Bestyrelsen besluttede, at når Annemette Palmquist leverer den lovede pitch og MSTs rapport er

Julie
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offentliggjort, så bruges elementerne til at invitere bredt ud hos de store/relevante spildevandsselskaber til et møde rapporten og de forskningsspørgsmål, der er relevante. Herefter kan interessenterne drøfte evt. finansiering af yderligere forskning.

Ad. 6. NutHY-projekt
Bjarne orienterede kort om projektet.
BGORJ foreslår følgende produkter til Jakob Magid/Erik Olesen til nærmere analyse:


Fertigro



Halmaske



Biogødning


Biokompost
Hertil supplerer DAKA direkte med input omkring egne produkter

Ad 7. Landmænds holdning
Sune orienterede om Lars Stoumans oplæg på Plantekongressen 2017 – se nyhed på
www.bgorj.dk

Ad 8. Eventuelt
Kent har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen.De resterende bestyrelsesmedlemmer genopstiller gerne.
Forslag til nye med fokus på at få repræsentanter fra de kommunale virksomheder:
Billund Vand – Ole prøver ift. bestyrelsen.
Furesø Egedal Forsyning (Ulla) – Sune prøver.
Morten gjorde bestyrelsen opmærksom på nogle kritiske formuleringer ift. ”Kommenteret dagsorden til EU's kommende rådsmøde” ift. genanvendelse af ressourcer.
Bestyrelsen støttede et forslag om, at invitere Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen til
at bestøge DAKA Refood-anlæg samt et kommunalt anlæg i Horsens i forhold til at give ham syn
for sagen når det gælder indsamling og kvalitet i kildesorteret dagrenovation. Bjarne udarbejder et
forslag til program.
Bestyrelsen ønsker, at muligheden for at invitere Folketingets Miljøudvalg på rundvisning på Crucialmarken undersøges. Julie tjekker tidspunkt og mulighed.
Bjarne gav en kort orientering om mødet 21.2.2017 hos FVSTs Dialogforum omkring Animalske
Biprodukter. Det er muligt at give input til et Idekatalog, som FVST kan fokusere på både nationalt
og i EU-regi.

24. februar 2017
/Julie Lykke Jacobsen

