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Referat
– generalforsamling
Mødedato

12. april 2013

Sted

Rambøll, Odense

Deltagere

Bente Munk, Affaldsplus A/S
Michael Braae, Faxe kalk A/S
Peder A. Mathiesen, Novozymes A/S
Sune Aagot Sckerl, Hededanmark
Mogens Jensen, Miljøservice A/S
Morten Brøgger, Solum
Tommy Falk-Petersen, Renovationsselskabet ESØ 90 I/S
Per Haugsted Petersen, Rambøll
Kjær Andreasen, Daka Biodiesel
Birger Parsberg Olesen, Daka Biodiesel

Afbud fra
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S
Finn Andersen, Odense Renovationsselskab
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref)

Referat
1. Formand Sune Aagot Sckerl bød velkommen
2. Følgende blev foreslået og valgt som stemmetæller:
Birger Parsberg Olesen og Julie Lykke Jacobsen
3. Peder A. Mathiesen blev foreslået og valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dagsorden blev godkendt.
4. Formand Sune Aagot Sckerl fremlagde bestyrelsens beretning
Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev godkendt af forsamlingen.
--vedlagt som bilag-5. Julie Lykke Jacobsen fremlagde årsrapporten for 2012
Årsrapporten var på forhånd blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
6. og 7. Sune Aagot Sckerl fremlagde aktivitetsplan for 2013 og 2014
Aktivitetsplanen blev gennemgået og drøftet, forsamlingen havde ingen yderligere kommentarer til planen.
Udkast til samlet aktivitetsplan blev godkendt.
Julie Lykke Jacobsen fremlagde budget for 2013 og for 2014, hvor der er taget udgangspunkt i de kontingentsatser, som bestyrelsen lægger frem til afstemning på Generalforsamlingen + der kalkuleres med en tilgang på 2 B-medlemmer begge år.
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Begge budgetter blev godkendt.

8. Bestyrelsens forslag til kontingent 2013 blev fremlagt
Det blev foreslået, at ændre kontingentet i 2013 med følgende satser:
A – medlem: 19.000 kr. (fastholdes)
B – medlem: 7.500 kr. (ændret fra 6.000 kr.)
TFP: 7.500 kr. (ændret fra 9.000 kr.)
Bestyrelses forslag blev godkendt af forsamlingen.
9. Bestyrelsens forslag til kontingent 2014 blev fremlagt
Bestyrelsen indstillede, at ændringerne godkendt for 2013 ligeledes blev niveauet for
2014, og jf. punkt 8.
Forslaget blev godkendt.
10. Valg til bestyrelsen
Den siddende bestyrelse ønskede alle genvalg – på nær, Finn Andersen, der ikke ønskede ikke at modtage genvalg som suppleant for A-medlemmerne.
Tommy Falk-Petersen ønskede at opstille til bestyrelsen.
Der blev ikke foreslået andre kandidater.
Alle de opstillede kandidater blev således valgt og bestyrelsen består derfor af:
For A-medlemmer: Sune Aagot Sckerl, Peder A. Mathiesen, Morten Brøgger, Bente
Munk, Tommy Falk-Petersen og Mogens Jensen – Suppleant: vakant
For B-medlemmer: Ole Pedersen – Suppleant: Per Haugsted Petersen
11. Revisionsfirmaet Deloitte blev foreslået og genvalgt som revisor.
12. Indkomne forslag – Sune Aagot Sckerl gennemgik bestyrelsens 3 forslag til
vedtægtsændringer.
1) (§ 1)
Betegnelsen ”Restprodukter” afløses af ”Ressourcer” – så BGORJ står for ”Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål”
2)
Nye medlemsbetegnelser (§ 3,stk. 2):
”A-medlem” afløses af ”Plusmedlem”
”B-medlem” afløses af Basismedlem”
3)
Differentiering i medlemskab (§ 3, stk. 3)
A-medlemmer kan deltage med flere personer ved BGORJ-arrangementer, Bmedlemmer og TFP-medlemmer har kun mulighed for at deltage med én person pr. arrangement.
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Bestemmelserne ift. at fastholde differentieret stemmevægt, hvor A-medlemmer har 4
stemmer og B-medlemmer har 1 stemme fastholdes (§7, stk.1)
Forsamlingen vedtog de 3 ændringsforslag.
Der var ingen andre indkomne forslag.

13. Evt.
Formanden blev spurgt til, hvilke aftaler der ligger omkring Crucial-forsøgene og resultaterne. Sune Aagot Sckerl orienterede om, at der er aftalt, at forskerne omkring Crucial årligt stiller op og orienterer om resultater for BGORJ. Formålet med BGORJs økonomiske
støtte er at finansiere den fortsatte drift – og dermed opretholde et ”beredskab”.
Kjær Andreasen orienterede om, at Daka Biodiesel finder det vigtigt, at BGORJ fokuserer
på den sammenhæng, der er mellem forskellige lovsæt og de grænseflader der kan være
i spil mellem affaldsforordning og produktforordning, endvidere er det kommunerne, der
agerer myndigheder og afgør sager – hvilket kan betyde forskellige afgørelser i forskellige
kommuner (vilkårlighed).
Dirigenten takker for god afvikling.

*** Mødet sluttede kl. 10.30 ***

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, således at Sune Aagot Sckerl
fortsætter som formand og Bente Munk som næstformand.

22. april 2013
/JUJ

BGORJ-bestyrelsens beretning på Generalforsamlingen 2013

Endnu et spændende og lærerigt år
Året har budt på flere spændende udfordringer for brancheforeningen bl.a. to spændende
netværk/samarbejder med Miljøstyrelsen (kommer tilbage til) og etablering af fagligt Netværk (BioSafe).
Dette i kombination med at BGORJ både har fået ny Sekretariatsleder (Julie Lykke Jacobsen) og mig selv
som nyt Bestyrelsesmedlem (og formand) i perioden siden sidste Generalforsamling. Særligt kan man vel
tillade sig at sige for netop Julie og jeg, -men også den øvrige Bestyrelse som i perioden er blevet et
bestyrelsesmedlem mindre, da Bjarne Larsen trådte ud af bestyrelsen i efteråret 2012, grundet hans
virksomhed – KomTek Miljøs – konkurs i det tidlige efterår 2012.
Netværk/samarbejde med Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen tog i 2012 initiativ til to faglige udredninger og samarbejder
- Fosforpartnerskab
- LCA- for dagrenovation og slam
BGORJ deltog i to af tre undergrupper under fosforpartnerskabet; Markedsudvikling og Lovgivning.
Deltagelse har været udbytterigt og har affødt mange gode diskussioner med virksomheder og aktører med
andre meninger om ressourcegenanvendelse. Ligeledes har nogle af BGORJs medlemsvirksomheder aktivt
bidraget i forhold til LCA’en for dagrenovation og slam.
VVM
Naturstyrelsen sendte i 2011 et notat om fortolkning af VVM-reglerne rundt til landets Kommuner og
Spildevandsselskaber. Af notatet fremgik i praksis, at der skulle laves VVM screening for hvert enkelt areal,
der påtænktes udbragt spildevandsslam på. BGORJ have problematikken oppe flere gange på
Bestyrelsesmøder og en række henvendelser til bl.a. Miljøstyrelsen ligesom vi også henvendte os til
Naturstyrelsen.
I juni 2012 kom så resultat, en præcisering fra Naturstyrelsen som i praksis kunne betragtes som en
tilbagekaldelse. En lille sejr til Miljøstyrelsen (og BGORJ).
DANVA
I september 2012 havde BGORJ og DANVA møde på BGORJs opfordring, hos DANVA i Skanderborg. Mødet
var gensidigt orienterende men også et forsøg på at nærmes sig hinanden. DANVA ønsker qua en tidligere
Bestyrelsesbeslutning ikke slam udbragt på OSD arealer, modsat BGORJ der støtter sig til faglighed
herunder de faglige udredninger m.v. der gang på gang har vist, at vi alle kan være trygge ved de gældende
grænseværdier og den effekt slam (ikke) har på jorden, jordbundsorganismer og for dyrs/menneskers
sundhed.
Der blev ikke konkluderet på mødet. Ved dialog med Miljøstyrelsen, Linda Bagge, påtænkes fælles møde
ml. DANVA, BGORJ og Miljøstyrelsen for afstemning af evt. fælles fodslag.
Fagligt Netværk (BioSafe)
Der har i flere år været et ønske at kunne tilbyde brancheforeningens medlemmer at være en del af en
fagligt netværk. Dette er nu etableret. Vi har adopteret ”den lille ny” fra KomTek Miljø. Første møde blev
afholdt den 28/2 dette år. Der var fint fremmøde også blandt ikke-medlemmer af BGORJ, som vi håber, kan
lokkes til medlemskab og fortsat deltagelse både i BGORJ og BioSafe. John Jensen fra Århus Universitet
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holdt et spændende indlæg omkring 5 grupper af miljøfremmede stoffer i slam, hvoraf vi i BioSafe vil
arbejde videre med yderligere afdækning af et par af disse via kandidatprojekter.
Crucial
Som nok alle bekendt har BGORJ årligt støttet KU-LIFEs arbejde omkring Crucial forsøg ved Tåstrup. Pr.
2012 er aftalen mellem KU og BGORJ fornyet således at BGORJ nu officielt støtter forsøg med slam og med
slamkompost. Dette betyder også, at den økonomiske post er øget fra 50.000 kr. til 83.000 kr. årligt. KU og
BGORJ er gensidigt interesserede i udbygning af samarbejdet fx med bedre udnyttelse af forsøgene som
mulighed for af få afdække evt. miljømæssige problemstillinger via kandidatprojekter.
Afledet af vores tætte samarbejde med KU er vi nu med i forskningssamarbejdet DNMARK
DNMARK har til hensigt, sammen med private og offentlige aktører, at samle en tværvidenskabelig
forskningsalliance, som vil identificere barrierer – og udvikle innovative, forskningsbaserede løsninger for
en bæredygtig forvaltning af N i jordbruget. Vi fokuserer på tre løsningsscenarier: i) Nye produktionskæder
med en mere effektiv N – udnyttelse og recirkulering, ii) Geografisk målrettede tiltag baseret p å intelligent
management og planlægning og iii) Nye forbrugsmønstre medførende ændret arealanvendelse og Nkredsløb.
Forskningssamarbejdet skal forløbe over de næste 3 år og budgetrammen er ca. 20 mio. kr.
Formålsparagraf
Qua Regeringens barsling med ny ikke Affaldsstrategi men Ressourcestrategi foreslår bestyrelsen at ændre
”Restprodukter” til ”Ressource” i navnet BGORJ, ligesom vi ønsker det tydeligere, hvad de forskellige
medlemskategorier indeholder – hhv. A- og B-medlemskab og TFP-medlemskab. For de to første
medlemskategorier foreslår bestyrelsen at ændre medlemsbetegnelserne til hhv. Plusmedlem og
Basismedlem. Foreningens vedtægter ønskes derfor fornyet.
Hjemmeside
BGORJs hjemmeside blev i 2012 fornyet, ligesom vi af den vej løbende lægger nyheder op som nu
distribueres til medlemmerne pr. automatik.
Hjemmesiden er generelt blevet mere overskuelig og informativ – håber vi.
Nye medlemmer
Velkommen til Roskilde Forsyning og DAKA.
Afslutningsvis skal det desuden nævnes at:
-Vi har været høringspart i forhold til standardvilkår for kompostering
-Vi har været på besøg hos KomTek Miljø og se deres dagrenovationsseparator
-Vi har på baggrund af deltagelse i førnævnte LCA-arbejde under Miljøstyrelsen skrevet til
Prisloftssekretariatet
-Udarbejdelse af kompetencekatalog
-Vi har haft henvendt os til DLG, som havde udarbejdet en ”Bæredygtighedserklæring” der påbød
leverandørende at beskytte sig imod slam fra renseanlæg, dette nu rettet i deres folder m.v.
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Tak for ordet
– fremlagt af formand for BGORJ, Sune Aagot Sckerl på Generalforsamlingen den 12. april 2013.
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