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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

31. maj 2017, kl. 9.30-14.30

Sted

ReFood, Horsens og DAKA, Løsning

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Bjarne F. Larsen, DAKA
Erik Christian Heyer, Furesø Egedal Forsyning og pr. 1.7.2017 Novafos
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Morten Brøgger Kristensen, Solum
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Gæster: Hans Peter Fyhn, Komtek Miljø, Søren Morh Jensen, DAKA og
Kristian Pedersen, Miljøservice, Erik E. Olesen, Hededanmark
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)

Afbud

Peder A. Mathiesen, NovoZymes
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand

Rundvisning på ReFood-anlægget samt præsentation af DAKA som koncern.
Sune bød derefter velkommen til bestyrelsesmødet – og særligt velkommen til Erik Christian Heyer, som nyt bestyrelsesmedlem. Erik repræsenterer Danmarks næststørste forsyningsselskab Novafos.
Gensidig præsentationsrunde.
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen godkendte referatet.
Ad 2. Miljøstyrelsen høring: ”Dele af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), der overføres til husdyrgødningsbekendtgørelsen”
Bestyrelsen drøftede udkastet til høringsbrev og enedes om det endelige høringssvar, som Julie
har indsendt til fristen.
Ad 3. Invitation til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen ift. besøg og drøftelser
med Genanvend Biomasse
Bestyrelsen drøftede invitationsudkastet – Søren, DAKA og Julie arbejder videre hermed.
Ad. 4. Mikroplast-projektet med RUC, KU og Miljøstyrelsen
Bestyrelsen drøftede finasieringe af projektet, hvor MST allerede har tilkendegivet at kunne bidrage med 100.000 kr. Hertil yder både Hedensted Spildevand og HedeDanmark et særbidrag på
hver. 20.000 kr.
Bestyrelsen ønsker, at Julie spørger hhv. Furesø Egedal Forsyning, Mijodan og Vesthimmerlandsvand for et økonomisk bidrag til projektet.
Ligeledes ønsker bestyrelsen, at Julie spørger hhv. DANVA og L&F om samarbejde og et bidrag
på 50.000 kr. til projektet. Pr. 19.6 2017 har DANVA vendt tilbage med tilsagn.
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Termisk hydrolyse i forhold til mikroplast blev kort drøftet. Det kunne være relevant at forsøge at
inddrage Campi-anlæg (Næstved og Fredericia) i forhold til projektet. Det kunne endda være, de
kunne finansiere et analyseelement hos RUC? Julie følger op med både RUC og Campi i forhold til
forslaget.

Julie

Virksomheder eller organisationer, der bidrager til finansieringen tilbydes ligeledes en plads i følgegruppen.
Ad. 5. Kompost-projektet med RUC
Bestyrelsen besluttede, at koble kompostprojektet direkte til det store projekt. Således at resultatet
ligeledes peger på en mulig ”løsningen” på udfordringen mikroplast.
Per Haugsted, Rambøll hjælper gerne med praktikken omkring kompost-delen af projektet.
Ad. 6. Kontingent og medlemskab.
Bestyrelsen behandlede Rambølls anmodning om reduceret kontingent, således virksomhedens
kontingent følger de offentlige medlemmers kontingent. Bestyrelsen tilsluttede sig dette, med den
begrundelse, at Rambøll yderligere bidrager via de timer og ressourcer, som Per lægger

i bestyrelsesarbejdet.
Julie orienterede om, at Dansk Biogødning har meldt sig ud pr. 31.12.2017
Bestyrelsen drøftede potentielle nye medlemmer og aftalte følgende opfølgning:
Bigadan – Bjarne ringer til Jacob/Carsten
NGF – Hans Henrik Duus – besøg aftalt den 9.august (Sune og Julie)
Simon Moos a/s – Julie ringer til 40155680 Tommy
Niras – Sune mailet til Inge og relevante kolleger.
Solrød Kommune – ?
AffaldPlus – Hans Peter/Tobias og Lars, Komtek/Gemidan forsøger.
Randers Kommune – bygger anlæg?
Morten ringer til 2 kommuner
Afledt af punktet drøftede bestyrelsen rekruttering blandt kommuner med fokus på KOD. Bjarne,
Sune og Julie holder SKYPE-møde inden næste bestyrelsesmøde ift. at komme nærmere et brev,
som kan give anledning til dialog med og gerne rekruttering af kommuner til GB.
Bestyrelsen ønsker, at de nuværende bestyrelsesmøder lægges lidt bredere op, således at alle
medlemmer inviteres ind og kan deltage aktivt. Vi betegner dem som ”Fagligt forum” gerne med
virksomhedsrundvisning eller et fagligt oplæg. Der arrangeres så kun et bestyrelsesformøde til
drøftelse af de mere formelle emner.
Ad 7. ECN – Tilbagemelding fra den årlige generalforsamling
Sune gav en kort orientering ift. indtryk fra Generalforsamlingen - det var særligt fokus på lobbyindsatsen i Bruxelles ift. politikere og relevante myndigheder.
Ad 8. Årsmøde – evaluering og opfølgning bl.a. rekruttering
Bestyrelsen evaluerede Årsmødet, der var forslag om at holde Årsmødet en torsdag i stede for en
fredag og gerne begynde kl 10. Fortsat opbakning til netværksfrokost og gerne ”stående”.
Ad 9. GB på Folkemødet 2017
Julie præsenterede kort oplægget for bestyrelsens studietur til Folkemødet 2017.
Ad 10. ”Danmarks Arealinformation” har opdateret områdeudpegningerne fra Bekendtgørelse
nr. 246 af 15.03.2017 om udpegning af drikkevandsressourcer. Herved er det blevet præciseret,
hvilke områder der er udpegede som ”Områder med Drikkevandsinteresser”, ”Områder med særli-
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ge Drikkevandsinteresser”, ”Indvindingsoplande”, ”Følsomme Indvindingsområder” og ”Indvindingsområder”. Erik E. Olesen orienterede kort herom.
Ad 11. Høring om Bioøkonomi 2. maj 2017, Christiansborg
Sune gav en kort tilbagemelding fra konferencen.
Ad 12. International VDI Conference - Sewage Sludge Treatment
Sune og Erik Heyer gav en kort tilbagemelding fra konferencen afholdt 17.-18. maj i Kbh.
Ad. 13. Eventuelt
Under punktet Eventuelt kom følgende emner frem.

Sune har haft dialog med Inge Werther i forhold til, at der efter sigende ikke er nogen vært
for den kommende nordiske Fosfor-konference (tidspunkt uklart). Punktet kommer på bestyrelsesmødet til august.

Sune orienterede ligeledes om, at Svenskt Vatten og den svenske pendant til Crucialforsøgs styregruppe, skal på ekskursionsbesøg i Danmark den 5.-6. september og har
henvendt sig til GB for input og aftaler. Vi møder dem på Axelborg og får L&F til at bidrage den 5.9. Dagen efter vil de geren se en biogødningspredning (Mogens hjælper), besøg
Hedensted Spildevand (Ole viser rundt) og se REfood (Bjarne)

Bjarne orienterede om at FVSTs Dialogforum efterspørger input til deres idekatalog.
Punktet behandles på næste møde.

Sune orienterede om, at ECN gerne modtager input ift. lobbysager. Punkt til næste møde

Bjarne ønsker, at drøfte ”uhensigtsmæssige udbud”.

Endelig en reminder på, at Cirkulær Økonomi-pakken præsenterede den 7. juni 2017.

21. juni 2017
/Julie Lykke Jacobsen

