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 02-11-2018 

Referat af 5. ordinære generalforsamling (2019) 

i Partnerskab for Termisk Forgasning 

 
Den 1. maj 2019, kl 11:00 
 
Dansk Gasteknisk Center 
Dr Neergaards Vej 5 B 
2970 Hørsholm 
 
Niels Bjarne Rasmussen (NBR) bød velkommen til DGC. 

 

Før selve generalforsamlingen var der et indlæg fra netværksleder  

Jacob Mogensen, INBIOM. Han fortalte om muligheder og fordele ved et 

samarbejde med INBIOM. Det er muligt at etablere et undernetværk under 

INBIOM, og det vil være relevant for PTF. INBIOM har en bevilling på 

12,8 mio kr fra staten, som dog kræver det samme i medfinansiering. Op-

lysninger om INBIOM kan findes på https://inbiom.dk/netvaerk  

 

Spørgsmål og diskussion omkring Jacobs indlæg og et sådant samarbejde er 

refereret under punkt 7 i referat af generalforsamlingen. 

 

Ca. kl 12:00 frokost, buffet i kantinen. 

 

Efter frokost generalforsamling: 

 

Formanden Jesper Ahrenfeldt (JEA), DTU Kemiteknik bød velkommen til 

generalforsamlingen.   

 

1.  Valg af dirigent 

Lasse Røngaard Clausen (LRC) fra DTU blev valgt til dirigent. LRC kon-

staterede, at indkaldelse var udsendt korrekt i henhold til vedtægterne.  

 

Der var 11 fremmødte, hvor af 9 var stemmeberettigede.  

 

2. Formandens beretning - året der gik samt fremtidige planer 

JEA fremlagde beretningen: 

1) EUDP-projektet er færdigt og afrapporteret - se punkt 3. 

2) I 2018 var JEA og NBR sammen med Skovforeningen på turné med 

foretræde for politikere og Folketingets Energipolitiske Udvalg samt 

møde på DTU med de politiske partiers rådgivere. Skovforeningen 
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er meget interesseret i forgasning, da de gerne vil sætte gang i at ud-

vide vedproduktionen. Det vigtige nu er at føde ind til embedsmæn-

dene, som vil have indflydelse på at få termisk forgasning på dags-

ordenen. 

3) Alle forskningsgrupper har termisk forgasning inde i deres planlæg-

ning. 

4) Jesper Noes (JN): Hvad med industrivirksomheder? De vil gerne - 

som fx Haldor Topsøe, der dog mangler forgasningspartner. Andre 

virksomheder arbejder med forgasning. 

5) Fremtiden: PTF har talt med INBIOM om samarbejde. Se punkt 7. 

6) Seminar til efteråret med IDA og gerne INBIOM. Her kunne man 

måske invitere HTL-folk (HydroThermal Liquefaction). 

7) DTU holder workshop om biokoks i maj og til efteråret 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Status for arbejdspakker 

NBR opridsede partnerskabets formål og produkterne fra arbejdspakkerne. 

Alle rapporter, herunder også slutrapporten og artikler fra BioPress ligger på 

hjemmesiden. NBR og JEA har været på roadshow for politikere, rådgivere 

og andre aktører for at fortælle, at termisk forgasning findes. Præsentatio-

nerne herfra kommer på hjemmesiden. 

 

4. Orientering fra eventuelle strategifølgegrupper 

Der har været grupper om strategien. Intet at rapportere nu. 

 
5. Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for 2017 

NBR forelagde regnskab, der er godkendt af revisor. Bestyrelsen skal un-

derskrive regnskabet. Foreningen har 103.274 kr. til rådighed. 

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

6. Forelæggelse til godkendelse af budget for 2020 inklusiv kontin-

gentfastsættelse. Se forslag fra bestyrelsen for 2020. 

Beslutning om budget og kontingent for 2020 og opkrævning af kontingent 

for 2019 udsættes, indtil der er taget beslutning om foreningens fremtidige 

status. 

Bilag 1, Over-

heads 

Bilag 2, regnskab 
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7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen. Se forslag. 

”Bestyrelsen foreslår, at Partnerskabet indleder et teknisk og administrativt 

samarbejde med INBIOM (Innovationsnetværket for Bioressourcer). 

Det kunne indebære, at PTF ændrer status til at være et under-netværk dre-

vet af INBIOM. 

Det kunne også indebære, at bestyrelsen ændrer status til i stedet at være en 

styregruppe for under-netværket, samt at vedtægterne ændres for Partner-

skabet. 

Yderligere kunne det indebære, at medlemskab kunne gøres gratis, eller 

kontingentet væsentligt nedsættes. 

Disse muligheder vil blive diskuteret ved generalforsamlingen. 

Det foreslås, at de nærmere detaljer fastlægges af bestyrelsen i samarbejde 

med INBIOM. 

Hvis PTF nedlægges som selvstændig forening, kan foreningens formue 

enten uddeles i henhold til vedtægterne, eller den kan indgå i fremtidige 

arrangementer. Alternativt kan foreningen køres videre med indtægter kun 

fra arrangementer.” 

 

Samarbejde med INBIOM. På baggrund af oplægget fra INBIOM inden 

generalforsamlingen samt ovenstående forslag blev samarbejdet med 

INBIOM drøftet.  

 

INBIOM skitserede samarbejdsmuligheder - 3 modeller: 

- Det løse samarbejde - skal drøftes igen ved ny bevilling (20 mdr.) 

- Medlemmer i Agro Business Park-klyngen - mere involvering: pub-

likationer, arrangementer, EU-ansøgninger (dét er vi gode til (direkte 

involveret i formulering i calls)) 

- Eller kombination 

 

Efter præsentationen fra INBIOM var der en længere drøftelse og diskussi-

oner omkring følgende emner. Konklusioner fra mødet er skrevet ind under 

hvert emne: 

- Tilknytning: Det foreslås, at PTF omdannes til et undernetværk un-

der INBIOM. Se https://inbiom.dk/netvaerk  

- Navn: Der var stemning for navnet ”Dansk Netværk for Termisk 

Biokonvertering” eller blot ”Netværk for Termisk Biokonverte-

ring” 

Bilag 3, forslag 
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- Indhold: Netværket skal omfatte termisk forgasning inklusiv omdan-

nelse til brændsler, forbrænding af biomasser, hydrotermisk omdan-

nelse til brændsler, konvertering af biomasser til andre energiformer, 

cirkulære materialestrømme og lignende. 

- Organisering: Den nuværende bestyrelse i PTF omdannes til en sty-

regruppe for undernetværket, som vejleder INBIOM og DTU. 

- Medlemskab: De nuværende medlemmer af PTF tilbydes direkte 

overgang til medlemskab af undernetværket. Andre interessenter til-

bydes nyt medlemskab. 

- Kontingent: Medlemskabet vil være gratis. Kontingent for 2019 op-

kræves ikke. Der kan opkræves gebyr for deltagelse i arrangementer. 

- Økonomiske midler: PTF har ca. 100.000 DKK til rådighed. 20.000 

DKK foreslås anvendt ved forberedelse af workshop efterår 2019 i 

samarbejde med IDA. Resten foreslås overført til et projekt i DGC, 

som vedligeholder hjemmesiden i ca. 4 år og bibeholder medlem-

skab af European Biogas Association (EBA). 

- Tidsplan: Der satses på en overdragelse denne sommer. 

- Arrangementer: Der er følgende arrangementer i forskellig regi: 

o DTU - to om Biochar - nu: industri + efterår: landbrug 

o DTU - et om nye teknologier 

o DTU - high tech summit - to tracks er interessante: Elektro-

fuels + Carbon negative 

o FORCE: har lovet to arrangementer - skal de ligge under 

denne hat? 

o PTF har eget arrangement med IDA 

-  

- Hjemmeside: Der ligger en stor mængde dokumenter om forgasning 

etc. DGC kan vedligeholde hjemmesiden i ca. 4 år, hvis restmidler 

stilles til rådighed. 

- Logo: PTFs logo overføres til det nye undernetværk. 

- Detaljer: Det foreslås, at detaljer ved sammenlægningen med 

INBIOM aftales mellem PTF’s bestyrelse og INBIOM. 

 

Konklusionerne vil blive udsendt til medlemmerne for accept. 

 

Der tages kontakt til Dansk Kedelnetværk for en mulig sammenlægning. 

(Efter mødet: Formanden for Dansk Kedelnetværk har sagt god for en 

sammenlægning.) 
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8. Valg af formand  

Jesper Ahrenfeldt (JEA), DTU Kemiteknik, genopstillede og blev valgt med 

applaus. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (to er på valg) samt suppleanter 

På valg til bestyrelsen var: 

• Morten Tony Hansen (MTH)  Ea Energianalyse  

• Jens Dall Bentzen (JDB)   DALL Energy 

 

Begge genopstillede. Ingen andre opstillede. Jens og Morten blev valgt. 

 

Suppleanter i 2018 var 

• Lasse Røngaard Clausen (LRC), DTU Mekanik 

• Peder Stoholm (PST), DFBT 

 

Begge stillede op og blev genvalgt 

 

Alle de valgte blev mødt med applaus.   

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: 

• Jens Kromann Nielsen (JKN)  Teknologisk Institut 

• Dan F. Christiansen (DFC)   GGC-Technology 

• Niels Bjarne Rasmussen (NBR)  DGC (næstformand) 

 

 

10. Valg af revisor 

Søren Hylleberg Sørensen blev genvalgt. 

 

11. Eventuelt 

Peder Stoholm havde kommentar til referat til seneste generalforsamling. 

Det blev aftalt, at kommentarerne medtages i referatet for denne generalfor-

samling. 

(Efter mødet: Peders kommentarer bliver medsendt i separat dokument) 
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Formanden takkede for dirigentens indsats samt for en god generalforsam-

ling. 

 

Hørsholm den 16. juli 2019 

Dansk Gasteknisk Center 

 

Niels Bjarne Rasmussen og Morten Tony Hansen 

 
 
Bilagsliste 
1. Overheads 
2. Regnskab 2018 
3. Forslag fra bestyrelsen 
 
 
Dirigent: 


