
 
89. Stjórnarfundur FENÚR 

        29. ágúst 2006 
 
Mættir: 
Björn Halldórsson, Pétur Bjarnason, Guðmundur T. Ólafsson og Úlfar Haraldsson. 
 
Staður og stund: Fura ehf. Hringhellu 3, Hafnarfirði, kl. 14:30. 
 
 

• Fundargerð síðasta fundar yfirfarin og einróma samþykkt. 
 

• GTÓ fór yfir utanlandsferðina og sagði að flug og hótel væri klárt fyrir hópinn.  
Fjöldinn er 27. GTÓ sagðist jafnframt ætla að heyra í Henning hjá Renosam 
varðandi rútu sem myndi keyra hópinn í ferðinni. 

 
• GTÓ fór yfir dagskrá ferðarinnar í Kaupmannahöfn og talaði um að reyna að 

fá erindin flutt á ensku: 
  
Tid  Emne  Sted  Kontaktperson  

27. september 
  

13:00-14:30 Den nationale affaldspolitik  
Renosam  

Vesterbrogade 
24, 
København  

Jacob Simonsen  
46756661  
jhs@renosam.dk 

15:00-16:30 Genanvendelse af byggematerialer  
(ikke på plads–Carsten har ferie til 
onsdag) 

Selinevej 4  
København Ø 

Carsten Ludvigsen  
32489090 
klu@rgs90.dk 

28. september 
9:30-11:30 Solums Biogasanlæg for 

husholdningsaffald 
På Noveren   

Noveren  
Holbæk  

Gertrud Knudsen  
gk@solum.com 
43995020 
  

13:30-16:00 Forbrænding  
Indsamling af papir og glas  
Genbrugspladser  
Indsamling af farligt affald  

Savsvinget 2 
2970  
Hørsholm 

Peter Storm  
ps@nordf.dk 
45160504 

 
 
 
 



• BH fór yfir seinni hluta ferðar:  
Föstudagurinn 29. september: 
10:00-10:30 Heimsókn til Bromölla að skoða OptiBag kerfi í "action" og jafnvel 
fyrirlestur. 
Stoppa í Kristianstad og borða hádegisverð! 
14:00 Malmö - SYSAV og skoðum sogkerfi, söfnun á rafeindaúrgangi, heyrum um 
undirbúning að byggingu gasverksmiðju, skoðum jafnvel brennsluna og/eða stóra 
endurvinnslustöð. 

 
• Dagskrá verður send út í viku 37 og þátttakendur rukkaðir fyrir eftirstöðvum. 

 
• Fréttablað FENÚR 

GTÓ ræddi við Gyðu hjá Sorpu bs., um útgáfu fréttablaðs og kom hún til baka 
með fjárhagsáætlun: 

1 útgáfa 61.000 kr. 
4 útgáfur 244.000 kr. 

Einróma samþykkt á fundinum að Gyða muni sjá um útgáfu blaðsins. Einnig kom 
upp hugmynd um að selja auglýsingar í blaðið, jafnvel til sama aðila í öll blöðin. 

 
• Önnur mál 

 
o GTÓ kynnti nýtt FENÚR-merki „sléttur pappi“. 
o GTÓ minntist á að fara þyrfti yfir félagaskránna og sjá hvort ekki væri 

hægt að fjölga félagsmönnum á einhvern hátt. 
o BH sagði frá því að maður frá Bromölla í Svíþjóð hefði boðist til að koma 

til landsins og halda kvöldfund/kynningu á starfssemi þeirra. 
 

 
 
Fundi slitið kl. 15:50 
 
Næsti fundur verður haldinn 12. september kl. 11:00. 

  
 
 


