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Referat – generalforsamling
Mødedato

15. april 2011

Sted

Rambøll, Englandsgade 25, Odense

Cc

Deltagere

Jens R. Schrøder – HedeDanmark
Morten Brøgger – Solum
Bente Munk – AffaldPlus
Bjarne Larsen – KomTek
Thorkild Schmidt – Miljøservice
Peder A. Mathiesen – Novozymes
Kent Brejnholt – Gemidan
Annemarie Gotfredsen
Per Haugsted Petersen – Rambøll
Sune Aagot – HedeDanmark
Tommy Falk-Petersen – ESØ
Finn Andersen - Odense Renovationsselskab
Anders Lehmann – Bottomline
Lars Magnus Lund Christensen – BGORJ/referent

Referat
1. Formand Jens R. Schrøder bød velkommen
2. Følgende blev foreslået og valgt som stemmetæller:
Lars Magnus Lund Christensen
3. Finn Andersen blev foreslået og valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dagsorden blev godkendt.
4. Formand Jens R. Schrøder fremlagde bestyrelsens beretning
Beretningen blev efterfølgende kommenteret og godkendt
5. Lars Magnus Lund Christensen fremlagde årsrapporten for 2010, hvor der kunne
konstateres et mindre underskud på 3 tkr. Årsrapporten var på forhånd blevet godkendt
og underskrevet af bestyrelsen.
6. Lars Magnus Lund Christensen fremlagde aktivitetsplan og budget for 2011
Aktivitetsplanen blev drøftet, og der blev tilføjet enkelte kommentar til udkastet. Herunder
at undersøge om, der skal rettes fokus på bio-affald fra dagrenovation – ligeledes var der
forslag om, at BGORJ foretog en medlemsundersøgelse – hvor der kunne komme input
fra medlemmerne, eksempelvis omkring medlemstilfredshed og forslag til aktiviteter. Udkast til aktivitetsplan blev godkendt.
I det nye budget er udgiften til sekretariatsgodtgørelse skåret med ca. 50 tkr., efter at
timeantallet er justeret fra 400 timer til 300 timer årligt. Der kalkuleres med et overskud
på knap 10 tkr.. Budgettet blev godkendt. (Aktivitetsplan og budget vedlagt)
7. Lars Magnus Lund Christensen fremlagde aktivitetsplan og budget for 2011
Aktivitetsplan for 2012 blev fremlagt og godkendt.
Budget for 2012 blev fremlagt og godkendt.
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8. Bestyrelsens forslag til kontingent blev fremlagt
Det blev foreslået, at fortsætte med uændret kontingent i 2011 med følgende satser:
A – medlem: 19.000 kr.
B – medlem: 6.000 kr.
TFP: 9.000 kr.
Generalforsamlingen drøftede hvorvidt man kunne justere på kontingentet, hvor man
dels kunne sikre flere økonomiske midler og dels tiltrække nye medlemmer. Evt. at hæve
kontingentet med 500-1.000 kr. og lade nye medlemmer betalte halvt kontingent det første år. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal undersøge forskellige kontingentmodeller i
det kommende år – så et muligt forslag kan fremlægges på generalforsamling 2012. Det
blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent i 2011.
9. Bestyrelsens forslag til kontingent blev fremlagt
Bestyrelsen indstillede, at fortsætte med uændret kontingent i 2012, og jf. punkt 8 vil det
blive undersøgt – om en kontingentjustering er hensigtsmæssig.
Forslaget blev godkendt.
10. Valg til bestyrelsen
Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter modtog genvalg, der blev ikke foreslået
andre kandidater. Således blev følgende valgt:
For A-medlemmer: Jens R. Schrøder, Peder A. Mathiesen, Morten Brøgger, Bjarne Larsen, Bente Munk og Finn Andersen – Supplant: Mogens Jensen
For B-medlemmer: Ole Pedersen – Suppleant: Per Haugsted Petersen
11. Revisionsfirmaet Deloitte blev foreslået og genvalgt som revisor.
12. Der var ikke indkommet nogen forslag
Evt.
*** Mødet sluttede kl. 10.30 ***
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