3. marts 2017

Til medlemmer af BGORJ

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere BGORJs medlemmer til den årlige
generalforsamling og det efterfølgende årsmøde med faglige indlæg.

Generalforsamlingen afholdes:
 Fredag den 7. april 2016 kl. 10.00
 Hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.

Årsmødet, efter generalforsamlingen, byder på nogle spændende indlæg og mulighed
for spørgsmål og debat med indlægsholderne.
 Vedlagt program, samt indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen og årsmødet afsluttes med en fælles frokost.

Tilmelding til generalforsamlingen modtages på tlf. 3339 4021 eller mail juj@lf.dk
senest den 29. marts 2017

- HUSK at give besked om hvorvidt du ønsker at deltage i den fælles frokost. Pris for
deltagelse i frokosten er 300 kr., der afregnes sammen med kontingent for 2017.

Med venlig hilsen

Sune Aagot Sckerl

Julie Lykke Jacobsen

Formand for BGORJ

Sekretariatsleder for BGORJ

c/o: Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V, Tlf. 3339 4021, Mail juj@lf.dk

Program for fredag den 7. april 2017
Kl. 10.00: Generalforsamling
Generalforsamlingen afvikles efter vedlagte indkaldelse.
Kl. 11.00-13.30: Faglige indlæg

Velkomst
v/ Sune Aagot Sckerl, formand BGORJ
Genanvendelse og bæredygtige løsninger – hvad mener
L&F?
v/ Karen Hækkerup, adm.dir. Landbrug & Fødevarer

CRUCIAL forsøg: Biogødning og mikroplast
v/ Jakob Magid, KU og Annemette Palmquist, RUC.
Forskerne træder helt nye veje i forhold til analyser af mikroplast i jord og biogødning –
bliv opdateret på nyeste forskning indenfor området.
Biogasudvikling, fysiske urenheder og status på KOD
v/ Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas
Politikeroplæg – og paneldebat: perspektiver på bæredygtig udvikling

Der vil i forbindelse med alle oplæg være rig mulighed for at stille spørgsmål og gå i
dialog med oplægsholderne.
Kl. 13.30: Fælles frokost og networking

c/o: Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V, Tlf. 3339 4021, Mail juj@lf.dk

Indkaldelse til Generalforsamling 2017
Tid:
Fredag den 7. april 2017, klokken 10.00
Sted:
Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.
Henvendelse i Receptionen 1. sal
Tilmelding:
Til Julie Lykke Jacobsen, juj@lf.dk eller tlf. 3339 4021 senest den 29. marts 2017.

Der vil efter generalforsamlingen og Årsmødet være mulighed for at deltage i fælles frokost kl.
13.30 – for egen regning (300 kr.).

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Velkomst ved bestyrelsens formand
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent
4. Bestyrelsens beretning
5. Bestyrelsens forslag om Vedtægtsændringer – herunder også navneændring (se
mødebilag)
6. Fremlæggelse af revideret årsrapport for det forudgående år
7. Endelig aktivitetsplan og budget for indeværende år
8. Foreløbig aktivitetsplan og budget for næste år
9. Endeligt kontingent for indeværende år – bestyrelsen foreslår ny medlems- og
kontingentstruktur (se mødebilag)
10. Foreløbig fastsættelse af kontingent for næste år
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor
12. Valg af revisor
13. Indkomne forslag *)
14. Eventuelt
*) I henhold til § 6 stk. 3 i BGORJs vedtæger skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, være indsendt til bestyrelsen senest 20 dage, før den ordinære generalforsamling
afholdes. Bestyrelsen skal videresende indkomne forslag til medlemmerne senest 8 dage før en
generalforsamlings afholdelse.
c/o: Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V, Tlf. 3339 4021, Mail juj@lf.dk

