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Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. juni 2011 
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm (kl.: 9:00 – 9:10) 
Velkommen til nyt medlem af Gudenåkomiteen, udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard, Hedensted.  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans Okholm (9:10 – 9:15) 
3. Vision for Gudenåen v/ Hans Okholm (Kl.: 9:15 – 9:30) 
Den reviderede visionstekst præsenteres med henblik på godkendelse 

4. Studietur til Edinburgh v/ Hans Okholm (kl.: 9.30 – 9.45) 
Udkast til program drøftes 

5. Afholdelse og rammer for en visionskonference v/ Hans Okholm (Kl.: 9.45 -10.15) 
Ideer og emner til konferencen drøftes samt finansieringen af konferencen, evt. brugerbetaling. 

6. Vandoplandsplan v. Hanne Wind Larsen (Kl.: 10:15 – 10:30) 
Der informeres om status på vandoplandsplan 

7. Nyt fra brugerrådet for sejlads v. Morten Horsfeldt Jespersen (Kl.: 10:30 – 10:45) 
Der informeres om status for indførelse af gebyr på bådregistrering  

8. Aftale om næste møde og forslag til emner 
9.  Eventuelt 

 
 
Referat  
 
Deltagere: Se side 4 
 

1. Velkomst og præsentation  
Nyt medlem af Gudenåkomitéen, Peter Sigtenbjerggaard fra Hedensted Kommune, blev 
budt velkommen. 
 
Hans Okholm nævnte, at VisitGudenå og de andre turistforeninger langs Gudenåen også 
arbejder på en vision for Gudenåen. For at vi bevæger os i samme retning, er der indgået 
aftale om et samarbejde med turistorganisationerne. Turistorganisationernes styregruppe 
er inviteret med på studieturen til Edinburgh.  
 
VisitRanders arbejder på en ansøgning til regionen om midler til projektet, og der vil evt. 
være mulighed at bruge nogle af disse midler til at udvikle en fælles vision.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

3. Vision for Gudenåen  
Stener Glarmanns seneste version af visionsteksten blev præsenteret. Komiteen 
arbejdede videre på teksten, indtil visionen havde en ordlyd, som alle deltagere kunne 
godkende. 
 
Den godkendte tekst blev som følger: 

Gudenåen - natur, oplevelser og kultur  
 
Mangfoldig natur  



 

Side 2 

Gudenåen og dens omgivelser er en guldgrube af mangfoldige naturtyper, som beriger landskab, 
mennesker og dyr. Vi vil bevare og udbygge de enestående naturværdier, så Gudenåen i al fremtid 
er et livgivende aktiv for området.  
 
Naturens oplevelsescenter  
Gudenåen er naturens oplevelsescenter. Den ægte natur skaber de bedste oplevelser for de mange 
beboere og turister langs åen. Vi vil sikre, at benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.  
 
Den levende kulturhistorie  
Gudenåen har gennem hundreder af år været livline for mennesker langs åen. Den byder på rige 
kulturværdier og historiske klenodier, som vi vil bevare, udvikle og markedsføre. Den levende 
kulturhistorie om Gudenåen skal være kendt i Danmark og i verden omkring.  

 
Det aftaltes at lægge visionen på Gudenåkomitéens hjemmeside samt præsentere de 
enkelte byråd for den. Det er komitéens håb, at visionen vil blive indarbejdet i fremtidige 
kommuneplaner.  
 

4. Studietur til Edinburgh 
Søren Peter Sørensen præsenterede det foreløbige program for studieturen til Edinburgh. 
Torsdag eftermiddag og aften skal tilbringes sammen med Tweed Forum, og fredag 
formiddag forhåbentlig sammen med Scottish Environmental Protection Agency. Fredag 
eftermiddag står VisitRanders for at arrangere, og her vil der blive fokus på turisme.  
 

5. Nyt fra Brugerrådet for sejlads 
Morten Horsfeldt Jespersen informerede om, at der var ca. 1200, der havde betalt det nye 
gebyr på 200 kr. for registrering af båd. Der er sandsynligvis stadig mange, der mangler 
at betale, men det tager tid før information om de nye regler når ud til alle.  
 
Kommunegruppen under brugerrådet har derfor besluttet at intensivere 
informationskampagnen ved blandt andet at hænge plakater op på isætningssteder og 
klubber samt placere folder om de nye regler på både, som ligger i vandet.  
 
Opgaven omkring udbud af udlejningskoncessioner er så småt gået i gang. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe, og en udbudskonsulent fra Horsens Kommune hjælper med processen. 
Der skal udvikles kriterier til udvælgelse af udlejere, som Gudenåkomiteen skal godkende 
på næste møde i komitéen. 
 
Morten nævnte, at der har været enkelte problemer med det nye bådregister. Det er 
blandt andet forekomsten af ”dobbeltnumre” (1 nummer som er tildelt 2 bådejere) der har 
givet problemer. Desuden er der mange bådejere, som har behøvet hjælp til systemet, da 
de ikke har internet og/eller dankort. Kommunegruppen vil forsøge at finde løsninger som 
letter indbetalingen næste år.  
 

6. Afholdelse og rammer for en visionskonference 
Hans Okholm mindede om, at komiteen har planlagt afholdelse af en konference om vision 
for Gudenåen sidst på året. Målet med konferencen er at få alle relevante organisationer 
på banen med deres idéer til konkrete projekter og tiltag. Som udgangspunkt indbydes 
alle interesserede organisationer f.eks. de grønne organisationer, landbruget, LAG, 
turisterhvervet m.v. Ideerne fra konferencen skal samles og udmøntes i et projektkatalog.  
 



 

Side 3 

Komiteen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe (teknikergruppen) til organiseringen af 
konferencen. På næste møde i komiteen vil arbejdsgruppen præsentere forslag til program 
for konferencen. 
 
Komiteen drøftede finansieringen af konferencen, da udgiften ikke er medtaget på 
budgettet. Der var enighed om at fordele udgiften til de 7 medlemskommuner efter 
fordelingsnøglen.  
 
Det blev besluttet at forsøge med 11. november 2011 som dato for konferencen.  
 

7. Vandoplandsplan 
Hanne Wind-Larsen oplyste, at Syddjurs Kommune er igennem forundersøgelserne, men 
at der ikke er fuld opbakning blandt alle lodsejere. Projektets fremtid er derfor usikker. 
 
Randers Kommune er i gang med forundersøgelserne, hvilket lodsejerne har accepteret. 
Der afholdes møde med statens jordfordeler, og han ser ikke umiddelbart nogle problemer 
med jordfordelingen.  
 
I Viborg Kommune sendes ansøgning om forprojektering snarest – sandsynligvis før eller 
lige efter sommerferien. 
 
I Favrskov Kommune er der opnået tilladelse til realisering, og realisering sættes i gang 
næste år, hvis jordforhandlingen bliver gennemført med positivt udfald. 
 
I Silkeborg Kommune er der udvalgt en delstrækning som projektområde, der involverer 
en del lodsejere. Der vil blive indsendt orienteringsbrev til de involverede, og der vil evt. 
blive afholdt et informationsmøde. Der indsendes ansøgning om forundersøgelser inden 
sommerferien.  
 

8. Aftale om næste møde og forslag til emner  
Det aftaltes at afholde næste møde i Gudenåkomitéen 13. oktober 2011 kl. 9.00, hvor 
emnerne visionskonferencen og udbud af udlejningskoncessioner blandt andet vil blive 
drøftet. 
 

9. Evt. 

Jens Ravn oplyste, at Viborg Kommune afholder et offentligt borgermøde om Tange Sø i 
forbindelse med en planlagt eftersendelse af et høringssvar til statens vandplaner. Mødet 
finder sted den 27. juni 2011 kl. 19.00 i Bjerringbro. På mødet vil der være et 
ekspertpanel til stede bestående af medarbejdere fra DTU, DMU, COWI og NST. 
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Deltagerliste til møde i Gudenåkomitéen 15. juni 2011 
 
Navn    Kommune 
Politikere 

Hans Okholm    Silkeborg 

Charlotte Green    Favrskov 

Peter Sigtenbjerggaard   Hedensted 

Hans Bang Hansen   Horsens 

Jørgen Bruno Andersen   Randers 

Jens Ravn    Viborg 

 

Teknikere 

Søren Peter Sørensen   Silkeborg 

Morten Horsfeldt Jespersen   Silkeborg 

Poul Hald Møller   Silkeborg  

Keld Rasmussen   Horsens 

Hanne Wind Larsen   Randers 

Bjarke Jensen    Hedensted 

Jens Albert Hansen   Favrskov 

Jørgen Jørgensen   Viborg 

Maibritt L. Sørensen   Gudenåkomitéen 

 

 

 

 

 

 


