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ENVO generelt
I uge 47 havde ENVO besøg af Jose og Tristan fra Argentina. Sammen med Lis og Bo fra ENVO og Tønders borgmester Laurids Rudebeck var de på byggepladsen for at besigtige opførslen af ENVO Biogas Tønder.

Foredrag på Statsskolen i Aabenraa:
Michael fra Grontmij A/S og Camilla fra ENVO var tirsdag den 25.
november på Aabenraa Statsskole for at holde et oplæg omkring
ENVO og biogas. Oplægget varede 1,5 time. Det var en flok interesserede unge elever og undervisere, der var til stede. Flere af
eleverne har en drøm om at læse videre til ingeniør, så Michaels
oplæg omkring biogas gav anledning til mange spørgsmål og gode
diskussioner. Der var også stor interesse for at skrive opgaver indenfor biogas. I den forbindelse har ENVO stillet sig til rådighed
for de studerende fremadrettet, således de har mulighed for at stille
spørgsmål og besøge ENVO, hvis der er brug for det.
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Kick-off arrangement:
I forbindelse med opførslen af ENVO Biogas Tønder og ENVO Biogas Aabenraa inviterede Per Aarsleff A/S, som er
entreprenør på projekterne, til et kick-off arrangement. Her var ENVO, Grontmij og Per Aarsleff A/S samlet til både
faglige og sociale aktiviteter. Aftenen startede med et oplæg fra Peter Nordheim fra Per Aarsleff efterfulgt af at oplæg
af Bo fra ENVO. Der blev talt om det nye samarbejde og betydningen heraf. Efterfølgende blev der budt på god mad
og ølsmagning.

ENVO Biogas - Tønder
Status:
Projektet følger tidsplanen. Her er et par billeder af byggepladsen fra belysningsmasten, som ingeniør Paw

Vonsild Pilgaard har taget.

ENVO Biogas - Aabenraa

Status:
Dagene heromkring går med møder omkring planlægning af etablering af ENVO Biogas Aabenraa. Det seneste, der er
sket, er at VVM’en er blevet godkendt. Derved kan planlægningen gå ind i næste fase.
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Stiftende Generalforsamling:
En initiativgruppe afholdte tirsdag den 25. november stiftende generalforsamling i leverandørforeningen til ENVO
Biogas Aabenraa på Folkehjemmet i Aabenraa. Her var der en god gennemgang af de forhold, man skal være opmærksom på ved tilmelding til ENVO Biogas Aabenraa. Der blev blandt andet fortalt om de miljømæssige fordele,
der er ved at levere til et biogasanlæg.
Initiativgruppen havde lavet et forslag til vedtægter, og efter lidt ændringer blev de godkendt. Herefter blev der valgt
en bestyrelse, som vil konstituere sig på det først kommende bestyrelsesmøde.
Fra ENVO ser vi frem til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for både ENVO og leverandørerne.

Til sidst vil vi fra ENVO ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår!
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