Årsberetning 2014
Det blev et godt år for GS93, alle i bestyrelsen gjorde et stort stykke arbejde for at alle medlemmer af
foreningen fik mange spændende indtryk ved årets konferencer. Årets konferencer var også godt besøgt af
medlemmerne.
Bestyrelsen satte dagsordnen til program for 2014 som skulle indeholde en 2 dages tur til affaldsmesse i
München, det gik dog ikke som vi havde regnet med pga. måske for sen udmelding. Dette var selvfølgelig
rigtig ærgerligt, for vi plejer jo at hygge os sammen på disse turer. Men det er jo nok ikke sidste gang vi
tænker i de baner og måske skulle vi flyve i stedet for og bruge mere tid på messen. Men turen blev aflyst
og Yvonne fik ordnet bus og andre aftaler så foreningen ikke tabte alt for mange penge.

Årets første konference blev afholdt d. 4 september og dagens program indeholdte besøg hos Dansk Retur
System i Horsens / Hedensted, vi blev budt velkommen af Dorte Baseotto som fortalte om genavendelse af
alle slags panttyper og om deres nye anlæg der kunne håndtere 1 mio. enheder pr. dag.
Næste stop var Skanderborghus hvor vi fik dejlig middagsbuffet og efter kørte vi til Reno Syds nye
genbrugsplads i Skanderborg. Johnny Pedersen bød alle velkommen og fremlage i sammenarbejde med
kommunikations medarbejdere Vivi og Hanne hele historien bag værdiformidlingen, efter blev alle vist
rundt på en noget anderledes indrettet genbrugsplads hvor der var brugt mange kræfter på diverse
akitektoniske løsninger og målet var at kunden skulle føle sig fristet til at sætte sig på en bænk og nyde
området.
Herefter var der sædvanligvis erfaringsudvæksling, som handlede om ressurceplanog den fremtidige
indsamling af dagrenovation / emballager. Andre emner var borgersevicekursus, dåsesortering, løsninger
vedr. vinduescontainere, nye selskaber eks. Nomi, udvikling og kundevenlighed blandt genbrugsplads
medarbejdere.
Der deltog 27 medlemmer.
Årets sidste konference blev afholdt d. 6 november, Jesper fra Dansk Affald bød os velkommen på deres
anlæg i Vojens, hele deres historie blev gennemgået med særlig fokus på Duoflex. Der var rundtur på deres
anlæg, men desværre var deres anlæg til sortering af genanvendeligt ikke i drift pga. nedbrud. Men det er
altid spændende at følge arbejdsgangen med udsortering af samblandede fraktioner og det arbejdsmiljø
der skabes omkring dette.
Så fik vi julefrokost på Agerskov kro, hvilket var en udsøgt oplevelse og der skal kun komme rosende ord fra
GS 93 om kvaliteten af maden.
Turen fortsatte til Mijodan og Kim Lange bød os velkommen og fortalte om slamkompostering, gibsgenbrug
og forskellige nye anvendelser af isolering og shredderaffald. Meget spændende og stort og håber de får
tømt den store hal med gips ??
Erfaringsudveksling blev afholdt inden middag ved Dansk Affald, denne måde holder medlemmerne frisk og
der var en livlig udvæksling som indeholdte alt fra ergonomiske skraldespande, udbud på diverse ydelser i

forbindelse med ressurceplanen, digitalicering af storskrald, CSR politik, døgnåben genbrugspladser, test af
forskellige produkter til genbrugsstationer eks. Pressecontainere, containertømningsprogram og tro det
eller lad være igen en ny genbrugsplads i Gjern tillykke Silkeborg.
Særligt skal jeg fremhæve Vejle der har fået lyst til at deltage igen ved vores møder.
Daltager antal 38 medlemmer flot og tak for det.
Der var fuld fart på i 2014 og vi er alle klar over at genanvendelse af ressourcer og smart håndtering af
affald er vigtig for den cirkulær økonomi.
Den nye ressourcestrategi fastlægger de langsigtede rammer for vores arbejde og giver gode muligheder
for erfaudvæksling mellem medlemmerne, det er nemlig vigtigt at søge info / hjælp ved hinanden og skabe
de bedste løsninger.
Tak for 2014

