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20. januar 2013 

GudenåSamarbejdet 
Styregruppemøde 6. december 2013 

OBS: Mødet afholdtes i TurismeSilkeborgs lokaler: den gamle Byrådssal på 1. 
sal i Det Gl. Rådhus, Torvet 2A, 8600 Silkeborg.  
 
kl. 9.00 - 12.00 – inkl. julet frokost  
 
DAGSORDEN: 
 
Kl. 9.00: MORGENBRØD  

 
1. Velkommen       

v. Anne Neergaard (kl. 9.00) 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 
v. Anne Neergaard (kl. 9.05) 

 
3. GudenåKortet 

Præsentation af første version af GudenåKortet 
v. Anni Nørskov Mørch og Claus Moestrup (kl. 9.10) 
 

4. Orientering fra Gudenåkomitéen 
Orientering om Gudenåkomitéens og GudenåSamarbejdets sammensætning 
efter kommunalvalget, samt om kommunernes budgetforhandlinger og 
engagement i GudenåSamarbejdet fra 2014. 

v. Ann Ammitzbo (kl. 9.30) 
 

5. Orientering fra LAG 
v. Mette Risager (kl. 9.40) 

 
6. Orientering fra VisitGudenaa     

v. Anne-Mette Knattrup (kl. 10.00)  
 

7. Orientering fra OplevGudenaa     
v. Knud Erik Hesselbjerg (kl. 10.20) 

 
Kl. 10.40- 10.55: PAUSE  

 
 



REFERAT 

 

 
     STYREGRUPPEMØDE                                          GUDENÅSAMARBEJDET                                             6. DECEMBER 2013 

 

 

 
    Side 2 

8. Proces frem mod en eventuel fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet 
Orientering om processen frem mod drøftelse af skitser til eventuel fremtidig 
organisering af GudenåSamarbejdet på Gudenåkomitéens møde 13. december 
2013. 

v. Anni Nørskov Mørch (kl. 10.55)  
 

9. Mødeplan og budget for GudenåSamarbejdet 2014 
Godkendelse af mødeplan for GudenåSamarbejdet i 2014 samt budgetforslag 
for 2014 

v. Anni Nørskov Mørch (kl. 11.05) 
 

10. Emner til næste møde      
v. Anne Neergaard (kl. 11.15) 

 
11. Evt.  

v. Anne Neergaard (kl. 11.20) 
 

Kl. 11.30:  FROKOST  
 

 

Bilag: 

1: Referat GudenåSamarbejdets møde 11. oktober 2013 
2: Beskrivelse af GudenåKortets formål og arkitektur 
3: LAG 2007-2013 
4: VisitGudenaa 2013 
6: Budget for GudenåSamarbejdet 2014 
 
Nye bilag: 

5: Mødeplan for GudenåSamarbejdet 2014_opdateret 19.dec.2013 
7: VisitGudenaa pp-præsentation 
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Punkt 1. Velkommen       
v. Anne Neergaard  
 
Referat: 
Anne Neergaard bød velkommen i den gamle Byrådssal i det gamle Rådhus i Silkeborg (i 
dag TurismeSilkeborg) til årets sidste møde i GudenåSamarbejdet.  



REFERAT 

 

 
     STYREGRUPPEMØDE                                          GUDENÅSAMARBEJDET                                             6. DECEMBER 2013 

 

 

 
    Side 4 

Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 
v. Anne Neergaard  
 
Indhold: 
Referat fra sidste møde 11. oktober 2013 indstilles til godkendelse sammen med 
dagsorden til dette møde 6. december 2013. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at 

- referat fra sidste møde 11. oktober 2013 godkendes 
- dagsorden til dette møde 6. december 2013 godkendes 

 
Bilag: 
1: Referat GudenåSamarbejdets møde 11. oktober 2013 
 
 
Referat: 
Indstillingerne blev godkendt. 
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Punkt 3. GudenåKortet version 1 
Præsentation af GudenåKortet version 1. 
v. Anni Nørskov Mørch og Claus Moestrup  

 
Baggrund: 
I Gudenåkomitéens kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen af 4. juni 2012, 
beskrives et af midlerne og indsatsområderne til målopfyldelse som følger: ”Skabe et 
overblik over eksisterende projekter, aktiviteter og oplevelsesmuligheder med relation til 
Gudenåen – ved at skabe projektkatalog med tilhørende geografisk oversigt.” 

Dette realiseres via et digitalt netbaseret kort (web-GIS) over hele GudenåLandet på 
tværs af kommuner, kommunale forvaltningsområder og andre datatyper som 
kulturhistorie og turisme: GudenåKortet.  

GudenåKortet er udviklet under projektledelse af GudenåSamarbejdet i et samarbejde 
mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og kommunernes GIS-afdelinger med 
Skanderborgs GIS-afdeling ved Claus Moestrup som teknisk tovholder. 
 
Formålet med GudenåKortet er at give projektledere og -deltagere et 
planlægningsgrundlag til kortlægning og oplevelsesudvikling i GudenåLandet. 
 
Indhold: 
GudenåKortets formål, afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og 
særligt www.oplevgudenaa.dk er beskrevet i bilag 2. 
 
GudenåKortet er nu klar i første version og kan ses på Internettet: 
http://kort.skanderborg.dk/cbkort?profile=gudenaa_kortet 

GudenåKortet præsenteres under mødet. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at 

- orienteringen tages til efterretning. 
 
Bilag: 
2: Beskrivelse af GudenåKortets formål og arkitektur 
 
 
Referat: 
Anni Nørskov Mørch fremlagde GudenåKortets baggrund og mål samt forventningerne til 
den næste fase i udviklingen af GudenåKortet ved GudenåSamarbejdets arbejdsgruppe.  
 
I kommissoriet omtales et ”projektkatalog” og tilhørende ”geografisk oversigt”. 
GudenåKortet udgør den geografiske oversigt over alle relevante data i 7 

http://kort.skanderborg.dk/cbkort?profile=gudenaa_kortet
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Gudenåkommuner f.eks. faciliteter, rekreativ infrastruktur, kulturhistoriske steder, 
naturtyper, administrative grænser og zoner mm.  
 
Ønskede temaer kan slås til og fra, så man får et skræddersyet overblik over et områdes 
kendetegn i forhold til en særlig interesse, for eksempel udvikling af lystfiskerturisme. 
 
GudenåKortet indeholder også f.eks. foreslåede lokalplaner, men er ikke et 
projektkatalog. En oversigt over relevante projekter i de enkelte kommuner og øvrige 
foreninger og projektorganisationer forventes Gudenå Helhedsplanen at tilbyde i 2014. 
Projektkataloget skal samle Gudenå-relaterede initiativer på tværs af kommunerne og 
øvrige organisationer og dermed synliggøre muligheder for synergi og fælles udvikling. 
 
I GudenåKortets næste udviklingsfase skal  

- GudenåKortet formidles til og testes af superbrugere i og uden for kommunerne. 
- Ønsker til temaer (inddatering og forædling af data) skal prioriteres og formidles 

til inddatørerne, dvs. primært GIS-afdelingerne i kommunerne.  
- En plan for vedligehold, fortsat udvikling og bred formidling af GudenåKortet skal 

udarbejdes og implementeres. 
 
Claus Moestrup, landinspektør ved Skanderborg Kommunes GIS-afdeling, er teknisk 
tovholder på udviklingen af GudenåKortet. Claus præsenterede kortets funktioner. 
 
Claus har lavet et skræddersyet kort til behovet. På en gang har kortet mange funktioner 
og mange data, så projektlederen har en bruttodatabase at arbejde med. Samtidig er 
temaerne og data formidlet med ekstra forklarende tekst, så ikke-biologer og ikke-GIS-
kyndige projektledere både inden for og uden for kommunerne nemt kan manøvrere i de 
mange datalag.  
 
Blandt de mange funktioner kan nævnes: 

- Vælger man at se et tema på kortet, f.eks. fredninger, kan man også via et link se 
de fulde fredningsdokumenter. 

- Man kan tegne skitser oven på kortet og måle arealer og strækninger i kortet. 
- Man kan få adgang til Google Street View via GudenåKortet. 
- Man kan videresende og eksportere og dermed gemme et bestemt udsnit af kortet 

med udvalgte temaer. 
- GudenåKortet er bygget i programmet Spatial Suite, som findes i mange 

kommuner. Det vil derfor kunne flyttes fra Skanderborg til andre kommunale 
værter og mange kommunale sagsbehandlere og projektledere kender allerede 
systemet. 

- Husk: Selv om GudenåKortet indeholder senest opdaterede valide data, skal man 
altid være kildekritisk. GudenåKortet er afhængigt af kvaliteten (opdateringen) af 
indtastede data. 
 

Indstillingen blev godkendt. 



REFERAT 

 

 
     STYREGRUPPEMØDE                                          GUDENÅSAMARBEJDET                                             6. DECEMBER 2013 

 

 

 
    Side 7 

Punkt 4. Orientering fra Gudenåkomitéen 
Orientering om Gudenåkomitéens og GudenåSamarbejdets sammensætning efter 
ommunalvalget, samt om kommunernes budgetforhandlinger og engagement i 
GudenåSamarbejdet fra 2014. 
v. Ann Ammitzbo 
 
Baggrund: 
Gudenåkomitéen har ikke haft møde siden GudenåSamarbejdet sidste møde 11. oktober, 
men afholder sit sidste møde i 2013 fredag 13. december 2013. På baggrund af 
forberedelserne til dette møde kan der orienteres om Gudenåkomitéens sammensætning 
efter kommunalvalget, samt om kommunernes budgetforhandlinger og engagement i 
GudenåSamarbejdet fra 2014. 
 
Økonomi: 
GudenåSamarbejdet er sikret sit andet projektår i 2014, idet Gudenåkomitéen i sit 
budget for 2014 har afsat en post til aflønning af projektlederen for GudenåSamarbejdet 
samt en post på 100.000 kr. til GudenåSamarbejdets aktiviteter. 
 
Indhold: 
I det omfang det er muligt, vil der blive orienteret om Gudenåkomitéens sammensætning 
efter kommunalvalget. 
 
GudenåSamarbejdet og dets eventuelle fremtidige organisering er på dagsordenen til 
Gudenåkomitéens næste møde 13. december 2013. 
 
Til Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 inviteres også nye medlemmer af 
komitéen, der tiltræder officielt med de nye Byråds tiltrædelse 1. januar 2014.  
 
På Gudenåkomitéens første møde i 2014 afholdes næstformandsskabsvalg for 2014-2015, 
hvor Viborg er formandskommune, og dermed afgøres også formandsskabet for 2016-
2017. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at  

- orienteringen tages til efterretning.  
 
Referat: 
Ann Ammitzbo fremlagde dagsordenpunktet. 
 
Alle bordet rundt fik mulighed for at præsentere sin kommune eller organisations 
repræsentant fra 1. januar 

- Kommunernes nye Byråd er endnu ikke konstituerede og det er ikke givet, at det 
er formanden for kommunernes Teknik og Miljøudvalg, der bliver medlem af 
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Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet, derfor kendes de nye medlemmer først 
endeligt i starten af det nye år. Fra de fleste eller alle kommuner forventes der at 
komme nye politiske medlemmer i Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet.   

- LAG omstruktures i 2014, men Mette Risager vil fortsat repræsentere LAG’erne 
langs Gudenåen. 

- VisitGudenaa repræsenteres foreløbig fortsat af Anne-Mette Knattrup, der ikke 
længere er formand, men repræsenterer foreningen som bestyrelsesmedlem.  

- OplevGudenaa repræsenteres fortsat af projektleder Knud Erik Hesselbjerg. 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 5. Orientering fra LAG 
v. Mette Risager  
 
Indhold: 
 
Orientering fra LAG, om: 

• Gudenårelaterede projekter, der er blevet gennemført i regi af LAG i 2007-13 
• Planer og ønsker for fremtiden. Processen frem mod EU's vedtagelse af budgettet 

for landdistriksmidlerne for 2014-2020 samt den nationale fordeling af midlerne. 
Forventninger til fremadrettet definition af ”landdistrikt”.  
 

Bilag:  
3: LAG 2007-2013 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at  

- orienteringen tages til efterretning.  
 
Referat: 
 
Mette Risager fremlagde dagsordenpunktet. 
 
Der kommer et nyt landdistriktsprogram, men det er endnu uafklaret, hvordan LAG 
fremadrettet struktureres og hvor mange midler LAG vil kunne uddele. 
 
Fra EU er det besluttet at mindst 5% af landdistriktsmidlerne skal bruges på LAG, men 
15% af midlerne kan flyttes mellem de forskellige søjler. Hvis LAG kun får 5% kan der 
forventes en væsentlig reduktion i antallet af LAG. 
 
Indstillingen blev godkendt.  
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Punkt 6. Orientering fra VisitGudenaa  
v. Anne-Mette Knattrup 
 
Indhold: 
Foreningen VisitGudenaa afholder den 22. november strategidag, hvor strategi og 
handleplan diskuteres og fastlægges, samt et møde for de kommunale bevillingsgivere 
den 28. november. Anne-Mette Knattrup orienterer om status i VisitGudenaas arbejde på 
baggrund heraf. 

Se supplerende oplysninger i bilag.  

Bilag: 
4: VisitGudenaa 2013 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at  

- orienteringen tages til efterretning.  
 

Referat: 
 
Anne-Mette Knattrup fremlagde dagsordenpunktet. 
 
Foreningen VisitGudenaa gennemgår pt. en organisatorisk omrokering. Projektleder 
Gunhild Øeby Nielsen har opsagt sin stilling. Anne-Mette Knattrup har overdraget 
formandsposten til Inger Bojsen Nehm fra Favrskov Kommune. Anne-Mette fortsætter 
dog som foreningens repræsentant i GudenaaSamarbejdet. 
 
Foreningen VisitGudenaa gennemgår ligeledes en strategiproces for at fastholde succeser 
og læring i det videre forløb. 
VisitGudenaas vækstprojekt fortsætter med at skabe de planlagte resultater samtidig 
med at man søger at navigere inden for bevillingsgivernes rammer. Projektet slutter om 
10 måneder. 
 
I turismeorganisationerne er der et stigende fokus på forretningsudvikling og facilitering 
af turisterhvervet frem for ren markedsføring. 
 
GudenåSamarbejdet er et af de vigtigste samarbejdsfora for VisitGudenaa, som ønsker 
det unikke samarbejde fortsat styrket. 
 
Indstillingen blev godkendt. 
 
NYT bilag: Anne-Mette Knattrups præsentation er vedhæftet referatet som bilag 7. 
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Punkt 7. Orientering fra OplevGudenaa  
v. Knud Erik Hesselbjerg  
 
Indhold: 
 
Status og siden sidst fra OplevGudenaa 

• GudenåStierne. Præsentation 
• GudenåPartnerskaber. Status og møde med kommunerne 
• Udstillingen på AQUA 
• oplevgudenaa.dk 
• Program for formidling 
• Andet 

 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at  

- orienteringen tages til efterretning.  
 
Referat: 
Knud Erik Hesselbjerg fremlagde dagsordenpunktet. 
 
Projektet OplevGudenaa afslutter sin første projektperiode, fase 1, med at udgive 
publikationen GudenåStierne, som beskriver ønskerne til en sammenhængende rekreativ 
infrastruktur langs Gudenåen samt et budget over en eventuel realisering af ønskerne. 
Ligeledes gennemføres der i fase 1 en Gudenå-udstilling på AQUA Akvarium & Dyrepark 
og et formidlingsprogram og en formidlingsmodel beskrives. 
 
Publikationen indgår i OplevGudenaas ansøgning til Nordea-fonden om en fase 2. I fase 2 
håber OplevGudenaa at kunne gennemføre partnerskabsdrevne projekter på en række 
mindre strækninger, hvor man i den definerede geografi løser alle opgaver med forskellige 
stier, faciliteter og formidlingstilbud på en gang. 
 
Indstillingen blev godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERAT 

 

 
     STYREGRUPPEMØDE                                          GUDENÅSAMARBEJDET                                             6. DECEMBER 2013 

 

 

 
    Side 12 

Punkt 8. Proces frem mod en eventuel fremtidig organisering af 
GudenåSamarbejdet  
Orientering om processen frem mod drøftelse af skitser til eventuel fremtidig organisering 
af GudenåSamarbejdet på Gudenåkomitéens møde 13. december 2013. 
v. Anni Nørskov Mørch  
 
Baggrund: 
Gudenåkomitéen har besluttet, at sekretariatet til næste komitémøde 13. december  2013 
skal fremlægge et notat med skitser til en eventuel fremtidig organisering af 
GudenåSamarbejdet. Skitserne skal udarbejdes i forlængelse af Gudenå visionen og med 
inspiration fra blandt andet Naturturisme I/S .  
 
Indhold: 
Mellem mødet 13. september, hvor skitserne blev efterspurgt af Gudenåkomitéen, og 
mødet 13. december, hvor skitserne fremlægges og drøftes, er skitsernes indhold blevet 
drøftet på det seneste møde i GudenåSamarbejdet 11. oktober 2013. Alle deltagere i 
GudenåSamarbejdets og Gudenåkomitéens møder er derudover blevet tilbudt på et møde 
eller via et spørgeskema at bidrage til at kvalificere skitserne.  

Notatets skitser forventes om muligt at afklare og belyse spørgsmål om 
GudenåSamarbejdets eventuelle fremtidige formål, organisering og finansiering, som 
oplæg til videre drøftelse. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at 

- orienteringen tages til efterretning 
 
Referat: 
Anni Nørskov Mørch fremlagde dagsordenpunktet. 
 
Efter Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 fremsendes referatet og tilhørende bilag 
om GudenåSamarbejdets eventuelle fremtidige organisering til orientering til 
GudenåSamarbejdets medlemmer. 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 9. Mødeplan og budget for GudenåSamarbejdet 2014 
Godkendelse af Mødeplan for GudenåSamarbejdet i 2014 samt budgetforslag for 2014 
v. Anni Nørskov Mørch  

  
Baggrund: 
Gudenåkomitéen finansierer GudenåSamarbejdet ved at ansætte en projektleder og 
afsætte en budgetpost på 100.000 kr. i 2014 til aktiviteter som møder, kommunikation og 
konference. 
 
Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet forventes at hver 4 ordinære møder i 2014 og 
GudenåSamarbejdet tager derudover på en en-dags studietur et sted i Danmark. 
 
Økonomi: 
Jævnfør punkt 4 er der i Gudenåkomitéens budget afsat en post til GudenåSamarbejdet 
på 100.000 kr. for 2014. 
 
Indhold: 
I bilag 4 ses et forslag til en mødeplan for GudenåSamarbejdets møder og væsentligste 
kendte temaer for arbejdet i 2014. 
 
Som det fremgår af planen foreslås det, at GudenåSamarbejdet afholder 
styregruppemøder på følgende dage: 
 
1:  28. marts 
2:  6. juni 
Studietur  torsdag d. 12. juni 
3:  26. september 
4:  21. november 
 
- alle møder afholdes fredag kl. 9.00-12.00 
 
I tidsplanen medfølger til orientering også Gudenåkomitéens møder, der dog endnu ikke 
er godkendt af Gudenåkomitéen.  
 
I bilag 5 ses et forslag til budget for GudenåSamarbejdet i 2014. 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at  

- mødeplan for GudenåSamarbejdet 2014 godkendes 
- budget for GudenåSamarbejdet 2014 godkendes 
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Bilag: 
5: Mødeplan for GudenåSamarbejdet 2014 
6: Budget for GudenåSamarbejdet 2014 
 
Referat: 
Anni Nørskov Mørch fremlagde dagsordenpunktet. 
 
Tidsplanen gav anledning til en drøftelse af forventninger til GudenåKonferencen 2014, 
som medtænkes i forberedelserne. 
 
Indstillingen blev godkendt med den enkelte bemærkning, at datoen for 2. møde d. 6. juni 
kunne være problematisk, da det er dagen efter Grundlovsdag og fredagen inden 
Pinsemandag og derfor en oplagt fridag for mange. Derfor er denne mødedato flyttet til d. 
27. juni, hvilket fremgår af den nye version af bilag 5. 
 
OBS opdateret bilag: 
5: Mødeplan for GudenåSamarbejdet 2014_opdateret 19.dec.2013 
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Punkt 10. Emner til næste møde  
v. Anne Neergaard  
 
Forslag til emner på næste dagsorden til første møde i 2014:  

• Forventninger fra medlemmerne til arbejdet i GudenåSamarbejdet i 2014 
• Orientering om drøftelse af eventuel fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet 

under Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 
• Gudenå Helhedsplanen  
• Gensidig orientering fra parterne  

 
Referat: 
 
Emnerne blev godkendt med den tilføjelse, at der var ønske om, at særligt 
projektkataloget behandles som en del af punktet om Gudenå Helhedsplanen. 
 
Ligeledes blev der stillet forslag om, at man fremadrettet sikrer en god videndeling fra og 
mellem kommunerne med et fast ”bordet rundt”-punkt på dagsordenen, hvor 
kommunernes repræsentanter orienterer om Gudenå-relaterede initiativer.  
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Punkt 11. Eventuelt  
v. Anne Neergaard  
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