Referat fra møde i styregruppen
Dato:
Deltagere:

26. september 2019
Mikkel Glargaard, Solrød
Pia Winther Bjergaarde, Roskilde
Simon Mundus, Vordingborg
Bo Utoft, Aarhus

Dagsorden:
1. Kort status på tilslutning til Flytjord.dk samarbejdet
2. Hvilke referater skal lægges på OS2-hjemmesiden?
a. Referater fra vores årlige møde
b. Referater fra møder i styregruppen
c. Tidligere referater, Power Points mv.
3. Udvikling af Flytjord.dk inden udbuddet
a. Ønsker fra RGS90
b. Klassifikation af jorden (kategori/klasser)
4. Mødefrekvens i styregruppen
a. Hver anden måned reserveres 2 timer i kalenderen. Hvis der ikke er noget at drøfte kortes
mødet af eller annulleres
5. Eventuelt
Ad 1
Vi mangler to underskrevne tilslutningsaftaler fra henholdsvis Norddjurs og Vordingborg. Bo rykker
Norddjurs for en tilslutningsaftale. Vordingborg forventes at sende aftalen i løbet af de næste dage.
Bo har efterfølgende rykket Norddjurs og få tilbagemelding på at aftalen fremsendes i løbet af næste uge.
Ad 2
Det er aftalt, at vi lægger følgende op på vores del af hjemmesiden.
 Referater, Power Points fra de årlige møder
 Beslutningsreferater fra møder i styregruppen
 Vejledninger
Vordingborg har en vejledning, som muligvis skal revideres før den kan lægges op. Simon undersøger og
sender vejledningen til Charlotte fra OS2, e-mail: chaeh@aarhus.dk
Hvidovre har også en vejledning som kan lægges op. Pia spørger Louise fra Hvidovre og sender ligeledes til
Charlotte.
Bo lægger tidligere referater og Power Points op.
Ad 3
Der var enighed om at mindre udviklingsønsker iværksættes og gennemføres hen over efteråret. Større
principielle ønsker afventer at Flytjord.dk har været i udbud.
Det blev aftalt, at Faggruppen sender en oversigt med udviklingsønsker, pris samt hvilke kommuner som vil
være med til at finansiere de enkelte udviklingstiltag. Her bliver der mulighed for at justere i oversigten. Bo
kontakter faggruppen.
Vi mangler en drøftelse af hvad det forventede overskud af Flytjord.dk samarbejdet skal anvendes til.

Ad 4
Der var enighed om at lægge kommende møder i kalenderen, svarende til et møde hver anden måned. Der
er aftalt et møde den 10. oktober og her deltager Rasmus Frey. Vi mødes ultimo november og igen i januar.
Bo indkalder.
På mødet den 10. oktober skal vi finde dato og tidspunkt for det årlige møde i 1. kvartal 2020.
Ad 5
Charlotte Ærø Heikendorf fra OS2 har kontaktet KTC og aftalt at bringe en artikel i januar om Flytjord.dk i
Teknik og Miljøbladet. Når hun har et udkast klar, sendes den til styregruppen.

