Den 14. marts 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 9. februar 2011
Dagsorden
1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden v/ formand Hans Okholm
2. Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord v. Morten Horsfeldt Jespersen
Udkast til høringssvar gennemgås.
3. Vandløbsmodel for Gudenåen
Tilbagemelding om interesse for at medvirke i udarbejdelse af vandløbsmodel for Gudenåen (som drøftet på
sidste møde i Gudenåkomitéen).
4. Aftale om næste møde og forslag til emner
Der stilles forslag om at afholde næste møde i den 4. april 2011.
5.
Eventuelt

Referat
Deltagere: Se side 3
1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden
Formanden for Gudenåkomitéen, Hans Okholm, bød velkommen og dagsordnen blev
godkendt.
2. Gudenåkomitéens høringssvar til vandplanen for Randers Fjord
Morten Horsfeldt Jespersen gennemgik alle anbefalingerne i høringsnotat. De ændringer til
høringssvaret, der var enighed om, blev foretaget direkte i dokumentet.
Anbefalingerne for Tange Sø blev udbygget betydeligt jf. forslag fremlagt af Favrskov
Kommune.
Anbefalinger om nye virkemiddel, for så vidt angår naturopretning af pumpelag i Randers
Fjord, blev drøftet. Der var enighed om at bibeholde anbefalingen ind til videre og lade det
være op til byrådet i Randers Kommune, om man ønsker at bevare anbefalingen.
Der var enighed om at fremsende det reviderede udkast til godkendelse i kommunernes
byråd.
Nels Markussen nævnte, at Randers Kommune har udarbejdet indstilling til politisk
godkendelse af høringssvar, som der er mulighed for at fremsende til de interesserede til
inspiration.
3. Vandløbsmodel for Gudenåen
Søren Peter Sørensen mindede om oplæg fra sidste møde om vandløbsmodel og
anmodede om tilkendegivelse af, om andre kommuner havde lyst til at deltage i projektet.
Flere kommuner udtrykte usikkerhed omkring projektets udformning og økonomi og
efterlyste flere information, inden de kunne give et endelig tilsagn om deltagelse.
Det aftaltes at afholde et teknikermøde med henblik på at belyse opgaven nærmere.
Silkeborg Kommune indkalder til mødet snarest.
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4. Aftale om næste møde og forslag til emner
Det aftaltes at afholde næste møde i Gudenåkomitéen 4. april 2011, hvor hovedformålet
bliver at gennemgå evt. bemærkninger fra de enkelte byråd inden Gudenåkomitéens
høringssvar fremsendes til Naturstyrelsen.
5. Evt.
Der blev mindet om, at workshop for Vision for Gudenåen finder sted 18. marts 2011 på
Papirfabrikken i Silkeborg. Indbydelse og program fremsendes snarest.
Det blev besluttet, at møder i Gudenåkomitéen fremover skal indeholde dagsordenspunkt
om godkendelse af referatet.
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Deltagerliste til møde i Gudenåkomitéen 9. februar 2011

Navn
Politikere

Kommune

Hans Okholm

Silkeborg

Jørgen Bruno Andersen

Randers

Charlotte Green

Favrskov

Jens Ravn

Viborg

Carsten Bech

Syddjurs

Teknikere
Søren Peter Sørensen

Silkeborg

Morten Horsfeldt Jespersen

Silkeborg

Poul Hald Møller

Silkeborg

Nels Markussen

Randers

Anne Ammitzbo

Favrskov

Jens Albert Hansen

Favrskov

Keld Rasmussen

Horsens

Jørgen Jørgensen

Viborg

Hans Brok-Brandi

Skanderborg

Lars Møller

Skanderborg

Maibritt L. Sørensen

Gudenåkomitéen
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