Nyhedsbrev marts, 2016

ENVO Biogas Aabenraa
Der afholdes generalforsamling i leverandørforeningen ENVO Biogas onsdag den 16. marts kl.
14.00. Generalforsamlingen afholdes i kantinen
hos ENVO, Vestvejen 170, 6200 Aabenraa.
Dagsorden følger pr. mail.

ENVO Biogas Tønder

Leverandøraftaler generelt:
Vi har talt med næsten samtlige leverandører til
ENVO Biogas Tønder nu og de aftalte mængder
af både gylle og dybstrøelse er blevet opdateret. Tak for mange gode snakke, det er yderst
berigende og et spændende samarbejde.

Leverandørforeningen påtænker at invitere
til møde ultimo april eller primo maj. Det
beror lidt på foråret og markarbejdet samt
hvornår den endelige aftale er på plads
med ny entreprenør.

Landmænd, der er interesserede i at levere til ENVO
Biogas Aabenraa, er fortsat velkommen til at henvende sig til enten Michael Madsen eller Hanne Marie
Toft. Når projektet er fuldtegnet oprettes der en venteliste.

Naboorienteringsmøde forventes afholdt
primo april eller midt april, når entreprenør
aftale er på plads. Mødet vil igen foregå på
byggepladsen.

ENVO Group A/S:
Bo Asmussen, Ejnar Nielsen og Michael Madsen var
sammen med Søren Kræmer (SWECO) på studietur til
Hamborg i februar måned, hvor robust tysk isenkram
til indfødning af faste substrater blev demonstreret.
Samme type maskiner vil blive installeret på ENVO
Biogas Tønder og skal håndtere dybstrøelse og energiafgrøder.

Billede fra en smuk vinterdag på Midtmosevej i Tønder.
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Lokalplan til nyt hovedkontor:
Fredag d. 4. marts 2016 var ENVO til opstartsmøde hos Aabenraa Kommune og lokalplansarbejdet er nu godt i gang. Det er en spændende
tid og mange nye streger bliver tegnet i den
kommende tid.

fra EIB (den Europæiske Investerings Bank) og interesseorganisationer under EU, som alle nævnte ENVO
Biogas Tønder A/S i deres præsentation, som et udvalgt projekt under EFSI (European Fund for Strategic
Investments). Der blev op til flere gange nævnt vigtigheden af finansierings support til især landbrugssektoren generelt, herunder biogasselskaber, da
landbruget i hele EU beskæftiger 25 millioner personer fordelt på 46 % af EU’s samlede jord areal. Udover ENVO’s projekt ENVO Biogas Tønder A/S var repræsentant fra Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen
tillige inviteret til at holde et indlæg om deres erfaring med processen af at søge EFSI garantier. Den enkelte tyske landmand, skal herfor ikke søge EFSI direkte, men kan søge et lån i Bürgschaftsbanken,
hvorefter Bürgschaftsbanken kan anvende en del af
puljegarantien, som sikkerhed for lånet. EFSI er et
spændende initiativ i EU for at bakke op om udviklingen og finansierings mulighederne i landbrugssektoren og udkantsområderne.

Generelt:
ENVO deltog i workshop ”Financing opportunities in agriculture and rural areas” / “The Investment Plan for Europe” i Bruxelles den 22. 23. februar 2016.
På vegne af ENVO var Lis Petersen inviteret til at holde et indlæg om projektet ENVO Biogas Tønder A/S
med fokus på finansiering af bæredygtige projekter i
udkantsområder og deraf erfaring, udfordringer og
muligheder for at rejse kapital hertil.
På workshoppen i Bruxelles var der deltagelse af ca.
120 repræsentanter primært fra pengeinstitutter/finansielle institutter og diverse rådgivende landbrugs organisationer fra stort set alle EU lande. Udover ENVO’s præsentation, var der indlæg fra EU
kommissær Phil Hogan fra Irland og flere deltagere
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