
REFERAT 

 

 
     STYREGRUPPEMØDE                      GUDENÅSAMARBEJDET                              27. JUNI 2014 

 

 

 

     

1 

3. juli 2014 

GudenåSamarbejdet 
Styregruppemøde 27. juni 2014 

 

Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 

kl. 9.00 - 12.00 inklusive frokost  

  
 

DAGSORDEN: 
 

Kl.9.00:                 MORGENBRØD  

 

1. Velkommen       

v. Torsten Nielsen (kl. 9.15) 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

v. Torsten Nielsen (kl. 9.20) 

 

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014  

v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) 

 

4. 1. udkast til Gudenå Helhedsplanen  

   v. Anni Nørskov Mørch (kl.9.35)  

 

5. Debatoplæg om Helhedsplanen og orientering fra VisitGudenaa   

v. Anne-Mette Knattrup (kl. 9.45)  

 

6. Debatoplæg om Helhedsplanen og orientering fra OplevGudenaa  

 v. Knud Erik Hesselbjerg  (kl. 10.15) 

 

Kl. 10.45 – 11.00:      PAUSE 

 

7. Drøftelse af Helhedsplanen, den videre proces og GudenåKonferencen 

2014 

   v. Anni Nørskov Mørch (kl.11.00)  

 

8. Emner til næste møde      

v. Torsten Nielsen (kl. 11.30) 

 

9. Evt.  

        v. Torsten Nielsen (kl. 11.35) 

 

Kl. 11.40:             FROKOST  
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Bilag 

 

1:    Referat Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 

2:    Supplerende notat om budgetforslag 2015 for GudenåSamarbejdet efter  

       Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 

3:    1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 

4:    Kommisorium for arbejdet med Gudenå Visionen_4.juni 2012_1. udkast til Gudenå  

       Helhedsplanen 2014 

5:    Gudenå Helhedsplanens baggrund_1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 

6:    Fiskevand omkring Gudenåen_1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 

7:    Partnerskabet Vandvejens projektbeskrivelse_1. udkast til Gudenå Helhedsplanen  

       2014  

8:    Projektkatalog_1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 

9:    Inspirationskatalog_1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 
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Punkt 1. Velkommen     
v. Torsten Nielsen  
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 
v. Torsten Nielsen  

 

 

Dagsorden til dette møde 27. juni 2014 indstilles til godkendelse. 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 dagsorden til GudenåSamarbejdets møde 27. juni 2014 godkendes. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 3. Orientering fra Gudenåkomitéen  
v. Torsten Nielsen  

 

 

Baggrund 

 

Gudenåkomiteen afholdt møde 2. juni 2014, hvor GudenåSamarbejdet var på 

dagsordenen med to punkter: budgetforslag for 2015 og en orientering om blandt andet 

arbejdet med Helhedsplanen. Derudover blev et revideret budget for 2014 præsenteret og 

den ny næstformandskommune blev valgt for 2014 og 2015. 

 

 

Randers er ny næstformandskommune  

 

Formandsskabet for Gudenåkomitéen og dermed GudenåSamarbejdet går hvert andet år 

på skift mellem de af medlemskommunerne, der ønsker det. Til mødet 2. juni 2014 blev 

Randers Kommune valgt som ny næstformandskommune. Randers overtager 

formandsskabet i 2016.  

 

 

Revideret budget 2014 for Gudenåkomitéen 

 

Gudenåkomitéens regnskab for 2013 er mindre positivt end ventet, primært fordi 

budgettet ikke tog højde for, at sekretariatets flytning hvert andet år medfører et udsving 

i lønudgifter i forbindelse med feriepengeudbetaling. 

Budgettet for 2014 tog udgangspunkt i de samme tal som budgettet for 2013. Derfor er 

Gudenåkomitéens og dermed også GudenåSamarbejdets budgetter for 2014 blevet 

revideret. 

Gudenåkomitéen godkendte det reviderede budget for GudenåSamarbejdet 2014, der ses 

herunder.  

 

Budgetposter GudenåSamarbejdet 2014    

GudenåKonferencen 2014 55.000 

Styregruppemøder 12.500 

Møder i arbejdsgrupper 7.500 

Foldere og andet materiale 15.000 

Hjemmeside 0 

Diverse 10.000 

I alt GudenåSamarbejdet 100.000 
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Budgetforslag 2015 for GudenåSamarbejdet 

 

Gudenåkomitéens sekretariat fremlagde på mødet 2. juni 2014 nedenstående forslag til 

budget for GudenåSamarbejdet i 2015. 

 

Budgetforslag GudenåSamarbejdet 2015   

Lønudgifter – projektleder * 868.000 

Projektansættelse/ konsulent 550.000 

Studietur 20.000 

Mødeafholdelse 20.000 

Foldere og andet materiale 20.000 

Digital kommunikation (inkl. fotos og medieovervågning) 125.000 

Diverse 55.000 

Udgifter i alt 2015 1.658.000 

 

* Lønning indeholder teknologileje + 33% overhead 

 

Budgetforslaget forudsætter, at der i 2014 træffes beslutning om den fremtidige 

organisering af GudenåSamarbejdet, og at 2015 bliver et etableringsår for den nye 

organisering. 

 

For at tilgodese mulighederne for etablering af en mere permanent organisation og 

igangsætning af projekter fra Helhedsplanen er budget 2015 udvidet i forhold til 2014.  

 

Budgetforslaget skaber mulighed for, at GudenåSamarbejdet i 2015 kan begynde at 

realisere Helhedsplanen ved at ansatte en projektmedarbejder til at igangsætte konkrete 

projekter, herunder fundraise. Posten Projektansættelse/ konsulent skal også dække 

behov for f.eks. juridisk bistand til etablering af en ny organisering af 

GudenåSamarbejdet. 

 

I lønudgiften til projektlederen er indregnet fremskrivning af løn og den medregning af 

feriepenge for 2015 og 2016, der følger af sekretariatets flytning mellem 

formandskommuner og dermed ansættelsesforhold.  Lønudgiften inkluderer desuden 

overhead og teknologileje. 

Øvrige poster er fremskrevet i forhold til prisudviklingen og der er tilføjet posten Digital 

kommunikation, der blandt andet skal give mulighed for at udvikle en ny hjemmeside og 
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for at tegne et abonnement på en medieovervågningstjeneste til styrkelse af den interne 

og eksterne kommunikation.  

Gudenåkomitéen godkendte budgetforslaget for GudenåSamarbejdet 2015 med forbehold 

for budgetlægningen i den enkelte kommuner og med de ændringer, at posten 

”Hjemmeside” nu er rettet til det mere rummelige ”Digital kommunikation” og posten 

”Konsulentudgifter” er præciseret som ”Projektansættelse/ konsulent”. 

 

Gudenåkomitéen efterspurgte et supplerende notat, der redegør for formålet med 

GudenåSamarbejdet og det øgede budget for 2015, til støtte for kommunernes mulighed 

for at søge bidraget til GudenåSamarbejdets bredspektrede udviklingsarbejde dækket fra 

andre områder end Teknik og Miljø-budgetterne. Notatet er bilagt. 

 

Bilag  

 

1: Referat Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 

2: Supplerende notat om budgetforslag 2015 for GudenåSamarbejdet efter 

Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Efter GudenåSamarbejdets ønske undersøger sekretariatet, om det er muligt for 

kommunernes politikere at modtage dagsorden og bilagsmateriale til Gudenåkomitéens 

og GudenåSamarbejdets møder via deres respektive kommuners elektroniske 

dagsordensystemer.  
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Punkt 4. 1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 

v. Anni Nørskov Mørch  

 

 

Baggrund 

På initiativ af Gudenåkommunernes borgmestre blev Gudenåkomitéen i 2010 bedt om at 

formulere en vision for Gudenåen, hvis hovedidé er at udnytte de rekreative pontentialer i 

det fælles vandløb.  

Visionen, der blev godkendt af Gudenåkomitéen 15. juni 2011, peger på GudenåLandets 

særlige kendetegn og potentialer for oplevelser med natur og kulturhistorien. 

Gudenåkommunerne gav Gudenåkomitéen den opgave at fortsætte arbejdet med at 

konkretisere visionen i en Helhedsplan. GudenåSamarbejdet blev etableret på denne 

baggrund i januar 2013.  

GudenåSamarbejdet udarbejder i 2014 den første version af Gudenå Helhedsplanen, der i 

forlængelse af Gudenå Visionen skal formulere indsatsområder inden for natur, kultur og 

oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i 

GudenåLandet. 

Gudenå Helhedsplanen skal skabe en fælles forståelse for GudenåLandets potentiale og 

få effekt ved at forene eksisterende og fostre nye gode initiativer til udvikling i 

GudenåLandet. Helhedsplanen skal kvalificere fundraising til konkrete projekter ved  at 

udgøre en fælles vision med bred opbakning, som fondsansøgninger kan henvise til, og 

ved at påvirke andre kommunale, regionale og nationale strategier og 

bevillingspolitikker. 

Gudenå Helhedsplanen 2014 prioriterer tre konkrete indsatsområder, som har klare 

potentialer, der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter. Til hvert 

indsatsområde foreslår Helhedsplanen en række projekter. 

 Lystfiskerturisme 

 Stisystemer 

 Kulturhistorie 

 

1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 

Det bilagte 1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 beskriver Helhedsplanens baggrund 

og ønskede effekt samt indsatsområdernes potentialer og forslag til projekter.  

 

1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014 og projektkatalog har en lang række ”huller”, 

hvortil GudenåSamarbejdets baglande skal bidrage med faglige ekspertise ved at tilføje 

projekter til Projektkataloget, byde ind med viden til beskrivelserne af indsatsområderne 

og idéer til projektforlag. Denne kvalitetssikring skal sikre et præcist billede af de 

igangværende indsatser og aktuelle behov, ligesom GudenåSamarbejets medlemmer bør 

vurdere, om projektforslagene opfylder de reelle behov og dermed kan skabe relevante 

projekter af høj kvalitet og samle opbakning. 
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Sekretariatets bemærkninger 

Begrebet ”Helhedsplan” stammer fra kommisoriet for arbejdet med Gudenå Visionen fra 

juni 2012 (se bilag 4). Begrebets referencer til helhedstænkning er rammende, men 

”Helhedsplan” kan misforstås som en udynamisk ”plan for det hele”.   

Sekretariatet foreslår fremadrettet at benytte begrebet ”potentialeplan”.  

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 1. udkast til Gudenå Helhedsplanen godkendes og sendes videre til kommentering 

i kommunerne, VisitGudenaa, LAG og OplevGudenaa for at blive videreudviklet til 

et 2. udkast, der præsenteres til næste møde i GudenåSamarbejdet til september. 

 

 Fremadrettet afløses begrebet ”helhedsplan” af ”potentialeplan”. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat 

 

Første indstilling blev godkendt. 

 

Forskellige mulige titler og undertitler til Gudenå Helhedsplanen blev drøftet og det blev 

besluttet foreløbig at holde fast i ”Gudenå Helhedsplanen” og at tage spørgsmålet op igen 

til næste møde. 
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Punkt 5. Debatoplæg om Helhedsplanen og orientering fra 

VisitGudenaa 
v. Anne-Mette Knattrup 

 

 

Debatoplæg 

Hvilke synlige forandringer og initiativer kan vi have gjort inden for de næste 3 år?   

Vil vi være ambitiøse eller er det "business as usual" bare med en ny organisering?  

Skal projektet have luft under vingerne eller bliver det tunge langvarige processer, hvor 

det er processen, der er vigtigere end resultaterne?  

Hvordan beriger vi hinanden med vores forskellige kulturer?  

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 6. Debatoplæg om Helhedsplanen og orientering fra 

OplevGudenaa 
v. Knud Erik Hesselbjerg  

 

 

Orientering 

 Projektstatus. 

 Hvad har vi lavet i 1 halvår 2014. 

 Hvad vil vi lave i 2. halvår. Handlingsplan. 

 

 

Debatoplæg 

 Perspektiver på den lange bane set lidt snævert fra vores vindue 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 7. Drøftelse af Helhedsplanen, den videre proces og 

GudenåKonferencen 2014 

v. Anni Nørskov Mørch  

 

 

Proces for udarbejdelse af Helhedsplanen 

Når GudenåSamarbejdet mødes igen 26. september 2014 fremlægges det 2. udkast til 

Helhedsplanen, som i mellemtiden er opdateret med bidrag fra GudenåSamarbejdets 

baglande og kommunale medarbejdere fra forskellige afdelinger.  

2. udkast fremlægges herefter til GudenåKonferencen 2014, 23. oktober, hvor den bredere 

gruppe af interessenter fra foreninger til erhvervsliv, ildsjæle og politikere får lejlighed til 

at kommentere på planen.  

Til GudenåSamarbejdets møde i november behandles den endelige Helhedsplan før den 

videregives til politisk behandling i Gudenåkomitéen og de enkelte kommuner i december. 

 

GudenåKonferencen 2014 

Gudenåkomitéen ønskede efter den velbesøgte GudenåKonference i 2013 med VisitGudenaa, 

OplevGudenaa og Gudenåkomitéen som værter at gentage succesen med en tværgående 

GudenåKonference i 2014. Konferencen er prioriteret i GudenåSamarbejdets budget for 2014 

med 55.000 kr. 

Under Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 blev forventningerne til den kommende konference 

afklaret. Det ønskes, at den næstkommende GudenåKonference har karakter af en ”åben lokal 

workshop”, der fokuserer på at indhente inspiration og "høringssvar" til kvalificering af 

Gudenå Helhedsplanen. Så vidt muligt arrangeres konferencen i samarbejde med VisitGudenaa 

og OplevGudenaa. 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 GudenåSamarbejdet drøfter 1. udkast til Gudenå Helhedsplanen 2014. 

 

 GudenåSamarbejdet drøfter processen bag udarbejdelsen af Gudenå 

Helhedsplanen, herunder GudenåKonferencen 2014. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Gudenå Helhedsplanens effekt og formål blev drøftet først i grupper og siden i plenum. 

Resultaterne af drøftelserne indgår i udarbejdelsen af Gudenå Helhedsplanens 2. udkast.  
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Punkt 8. Emner til næste møde  
v. Torsten Nielsen 

 

 

Forslag til emner på næste dagsorden til mødet 26. september 2014 

 

 2. udkast af Gudenå Helhedsplanen 

 

 Programudkast for GudenåKonferencen 2014 

 

 Gensidig orientering, herunder orientering fra Gudenåkomitéen om processen 

frem mod en afklaring af GudenåSamarbejdets fremtid. 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 Det ordinære møde 26. september 2014 med ovenstående emner afsluttes med et 

besøg i AQUAs nye udstilling ”OplevGudenå”, så mødet udvides fra kl. 9.00 til kl. 

ca. kl. 14.00.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 9. Eventuelt  
v. Torsten Nielsen 

 

 

 


