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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 22. maj 2013. 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsens sammensætning ændret sig.        

Både Jens-Ole Aagaard Jensen fra Det tidligere Hollensen Energy A/S og Bjarne 

Averhoff tidligere ansat hos Averhoff Energi Anlæg A/S, er trådt ud af bestyrelsen og 

som suppleant er Carsten Ebbesen fra Danstoker A/S indtrådt i bestyrelsen. Så reelt 

set har vi på det seneste manglet et bestyrelsesmedlem. Jens-Ole Aagaard Jensen var 

generalforsamling valgt formand, og efter hans afgang er jeg blevet konstitueret som 

bestyrelsesformand. 

Ved sidste års generalforsamling var vi efter frokost på en meget interessant rundtur 

ved DONGs gasopgraderingsanlæg på Fredericia Renseanlæg, hvor vi så, hvorledes 

biogassen blev opgraderet til naturgaskvalitet. Efterfølgende gennemgik Kim Behnke 

fra Energinet.dk deres syn på den fremtidige el-struktur herunder kraftvarmens rolle i 

fremtiden. 

Den 27. november 2012 blev der afholdt en temadag hos Måbjerg Bioenergy i 

Holstebro, hvor Poul Lyhne lavede interessant gennemgang af hele anlægget 

suppleret med en gennemgang af Måbjerg Bioenergys fremtidsplan mht. Bioethanol. 

Efterfølgende holdt Carsten Rudmose fra HMN Naturgas et indlæg om biogas og 

opgradering. 

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet på at gøre foreningen mere synlig, bla. ved 

forbedring af foreningens hjemmeside Og i den forbindelse vil jeg opfordre de 

medlemsvirksomheder, der endnu ikke har indsendt et billede til præsentation på 

hjemmesiden om at få det gjort. 

Endvidere har vi arbejdet på at blive høringsberettiget i alle relevante ministerier, 

hvilket også har medført, at vi får en del, mere eller mindre relevante, lovforslag til 

udtalelse.  

I årets løb har vi afgivet et høringssvar til sikkerhedsstyrelsen angående gaskvalitet i 

forbindelse med Gasreglement C-12. I vores høringssvar fik vi ændret Siloxan/Silicium 

fra 10 mg til 1 mg pr. m
3
, hvilket er acceptabelt for motorer men stadig kritisk for 

turbiner. 

Ligeledes har vi sammen med Biogasforeningen afgivet høringssvar angående 

emissionsbekendtgørelsen, ligesom vi var med til at give input til den arbejdsgruppe, 

som startede emissionsbekendtgørelsen. Her fik vi også meget ud af vores 

høringssvar, specielt for CO emission for biogas og forgasningsgas. 

Således fremført på generalforsamlingen den 22. maj 2013. 

Leif Hornbak, konstitueret bestyrelsesformand. 


