Referat for møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
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Dagsorden
1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen
2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen
Orientering om status på Brugerrådets reviderede vedtægter

3. Sejladskontrol 2014 v./ Majbritt Kjeldahl Lassen
Orientering om den kommende sejladskontrol

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./Anni Nørskov Mørch
5. Brugerrådets medlemmer v./ Jørgen Jørgensen
Sekretariatet modtager af og til anmodninger om optagelse i Brugerrådet. Valg af medlemmer drøftes.

6. Orienteringsbrev om ulovlig udlejning v./ Majbritt Kjeldahl Lassen
På sidste møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen efterspurgte kanoudlejerene et entydigt brev om
ulovlig udlejning. Udkast til brev præsenteres (bilag 1)

7. Eventuelt v. / Jørgen Jørgensen

Bilag:
Bilag 1: Udkast_Orienteringbrev om udlejningsreglerne på Gudenåen
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For læsbarhedens skyld, vil Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen i referatet stå nævnt som
”Brugerrådet”.

Ad 1) Velkomst og præsentation
Jørgen Jørgensen, ny formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, bød velkommen til Brugerrådets
første møde i 2014. Jørgen Jørgensen er Chef for Natur og Vand, Teknik & Miljø, Viborg Kommune og
Chef for Gudenåkomitéens Sekretariat.
Gudenåkomitéens Sekretariat, der varetager sekretariatsfunktionen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen,
har i 2014 og 2015 adresse i Viborg Kommune. Sekretariatet flytter kommune hvert andet år, idet det fysisk
følger formandskommunen for Gudenåkomitéen.
Der bydes velkommen til Keld Grosen Jensen, Vicepolitikommissær ved Midt- og Vestjyllands politi, der
erstatter Jens Pedersen som politiets repræsentant i Brugerrådet. Keld Grosen Jensen er fysisk placeret ved
Lokalpolitistationen i Silkeborg.

Ad 2) Brugerrådets vedtægter
Jørgen Jørgensen orienterede om status på Brugerrådets reviderede vedtægter. På sidste Brugerrådsmøde
(12. november 2013) blev der fortalt, at de endelige vedtægter kunne fremlægges på Brugerrådets første
møde i 2014 efter en yderligere revision. Der præsenteredes på dette møde ikke reviderede vedtægter.
Viborg Kommunes jurist har haft kigget på materialet og det vurderes, at revisionen af vedtægterne skal ske
sideløbende med revisionen af Gudenåkomitéens vedtægter, hvilket er en tidskrævende proces. Arbejdet i
Gudenåkomitéen og Brugerrådet skal hænge sammen og forholdet mellem dem være juridisk korrekt.
Derudover skal Gudenåkomitéen orienteres som vedtægtsændringerne, og vedtægtsændringerne skal
efterfølgende godkendes i alle 7 Gudenåkommuners byråd/udvalg.
Det vil derfor først være muligt at præsentere forslag til reviderede vedtægter for hhv. Brugerrådet for
Sejlads på Gudenåen og Gudenåkomitéen i de respektive fora ultimo 2014.

Ad 3) Sejladskontrol 2014
Majbritt Kjeldahl Lassen og Keld Grosen Jensen orienterede om den kommende sejladskontrol.
Kontrollen i sidste sejladssæson var, som det blev fortalt på Brugerrådsmødet 12. november 2013, den hidtil
mest omfattende, og den afslørende at det var noget at komme efter. Kontrolindsatsen i den kommende
sejladssæson bliver derfor af mindst samme omfang.
På sidste Brugerrådsmøde blev der fra medlemmernes side fremsat ønske om mere synlighed fra
myndighedernes side og at kontrollen kunne ske på tidspunkter udenfor normal arbejdstid. Motorbådenes
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hastigheder blev oplevet som et problem og folk sejlede typiske for stærkt hen under aften og i
weekenderne.
En del af de kontroller, der udføres i Gudenåsystemet sker i samarbejde mellem Politiet og kommunerne
langs Gudenåen. For at koordinere og ensrette indsatsen på tværs af kommunerne og de 3 politikredse,
Gudenåen gennemløber, afholdtes der et møde i starten af 2014. Inden mødet, havde Gudenåkomitéens
Sekretariat kontaktet i alt 21 roklubber, bådelaug, kajak og motorbåds- og sejlklubber langs Gudenåens
vande for at bede om input og ønsker til sejladskontrollen. Der blev efterlyst specielle forhold, som eventuelt
ikke blev adresseret med den nuværende kontrol samt forslag til alternative kontroltidspunkter.
De indkomne forslag blev medtaget til mødet, og sammen med inputtet fra Brugerrådet bliver de
inkorporeret i den del af sejladskontrollen 2014, der involverer Politiet.
Politiets repræsentant, Keld Grosen Jensen, fortalte kort hvordan kontrollerne foregår for Silkeborg området.
Marine hjemmeværnet deltager med personel og materiel sammen med det MARSIPOl uddannede personel
fra Politiet. Laserkontrol af for hurtigt sejlende både har vist sig at være umuligt at gennemføre i praksis, da
man mangler lodrette flader af sigte laseren mod. Politiet anvender derfor fotografier i kontrollen. Ud fra
enten bådnummer eller nummer på trailer kan ejeren af båden efterfølgende kontaktes og sigtes for
hastighedsovertrædelse.
Der blev opfordret til tage fotos af fartssyndere og anmelde dem via politiets mailadresse (findes på
www.politi.dk) – f.eks. for Midt- og Vestjylland mvjyl@politi.dk. Man skal være klar over, at man vil blive
bedt om at møde op i retten for at redegøre for sin anmeldelse. Her er enten viden om både og hastigheder
(f.eks. hvis man selv er sejler) eller fotodokumentation vigtig.
Det er også muligt at ringe på 114, hvorefter Vagtcentralen vil prioritere, hvad der skal gøres ved
anmeldelsen. Alle anmeldelser registreres på døgnrapporten, og hvis der kommer mange anmeldelser i løbet
af sejladssæsonen, vil Politiet kunne øge antallet af kontroller som konsekvens heraf. Denne mulighed blev
hilst velkommet af Jens Szabo (Dansk Forening for Rosport), der oplevede, at der på strækningen RySvejbæk allerede var problemer med for hurtigt sejlende motorbåde og der er en forventning om, at Pinsen
vil lokke flere til. Gæstebåde opleves stadig som værende skyldige i fartovertrædelser i højere grad end
lokale både. Peter Just (DOF) spurgte ind til, hvad man skulle gøre for at anmelde f.eks. en gæstesejlede
motorbåd, der ikke bar det påkrævede gæstenummer. Mulighederne er begrænsede, hvis man sidder på
vandet, men er der mulighed for at anmelde nummeret på bådtraileren, kan Politiet f.eks. afsende en patrulje.
Jens Szabo oplyste om en funktionsfolder, der med en positiv tilgang og billedmateriale fortæller om
fartproblematikken. Folderen er blevet til i et samarbejde mellem Ry Roklub, Ry Bådelaug og Skanderborg
Kommune, og kunne også tænkes runddelt de dage, hvor politiets kontroller finder sted.
Der vil i 2014 igen være kontroller ud over de kontroller, der involverer Politiets deltagelse – udover
planlagte sejladskontroller, vil der bliver kontrolleret når kommunens folk er på vandet i andre ærinder, og
der bliver krydskontroller (administrativ kontrol via motorbådsregisteret).
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Fokus i kontrollerne er ikke udelukkende fartsyndere - de sejlende skal også huske redningsvesten, og er
man i motorbåd, skal man have et gyldigt bådregistreringsnummer. Fortøjrede både og fartøjer ved
teltpladser og private søgrunde er også i søgelyset. Der er også fortsat fokus på ulovlig kanoudlejning.

Ad 4) Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan
Anni Nørskov Mørch orienterede om projektet Vandvejen (tidligere Blå Sti) og Gudenå Helhedsplanen.
Gudenåkomitéen er initiativtager til projekt Vandvejen. OplevGudenaa har støttet projektbeskrivelsen og har
søgt Nordea-fonden om midler til realisering.
Partnerskabet Vandvejen har til formål at lave en sammenhængende ”vandvej” med gode faciliteter,
formidling og tilgængelighed før, under og efter en sejltur på Gudenåen. Partnerskabet dækker over 8
kommuner (Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner)
Foreningen VisitGudenaa (dannet af VisitViborg, VisitRanders, Turisme Silkeborg, VisitSkanderborg,
VisitJuelsminde, VisitHorsens og Favrskov Kommune), kanoudlejerne på Gudenåen, de sejlende på
Gudenåen (kano, kajak, ro- og motorbåde) + Danmarks Naturfredningsforening og FR. Derudover er Bendt
Nielsen tilknyttet partnerskabet som konsulent.
Partnerskabet holder sit 4. og sidste møde juni 2014. Målet er efter dette møde at kunne præsentere et
produkt, der har kortlagt faciliteterne langs Gudenåen og identificeret brugergrupperne. Dette idékatalog
med tilhørende budget kunne bruges som en løftestang for andre til at hente finansiering ved at fungere som
bilag til ansøgningerne. En anbefalet tjekliste ved anlæggelse af faciliteter lang Gudenåen er en del af dette
idékatalog, der også vil indeholde anbefalinger om skiltning og information om mulige
samarbejdsrelationer.
Vandvejen bliver videreformidlet til Gudenåkomitéen og dermed kommunerne via GudenåHelhedsplanen.
Lars Møller (Skanderborg Kommune) efterspurgte muligheden for at få Fuldbro Mølle med Vandvejen. Selv
om økonomien var en hurdle, var man langt med planer om et langt styg, der ville være sejlbart en del af året
samt rasteplads og træksti. Anni Nørskov Mørch oplyste, at der naturligvis var plads til Fuldbro Mølle i
Vandvejen. Jens Szabo, der ikke deltog under dette punkt, har efterfølgende præciseret, at roerne ikke kunne
acceptere, at Tåning Å ikke ville være passable en del af året. Lars Møller har 14. maj 2014 rundsendt en
skrivelse til bl.a. medlemmerne af Brugerrådet, der forklarer nærmere om Fuldbro Mølle projektet. Her
præciseres det, at der er tale om, at Skanderborg Kommune var langt med forundersøgelse af mulighederne
for passageløsning ved Fuldbro Mølle. Modellen, der forventes anbefalet, er et 250-300 langt styg, der ville
være passabelt en del af året for mindre fartøjer (når der er vand nok), en tilknyttet træk/overbæringssti med
båd/kanovogne (åben hele året) samt en rasteplads ved strygets øverste ende.
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Ad 5) Brugerrådets medlemmer
Jørgens Jørgensen oplyste, at Sekretariatet har modtaget en telefonisk henvendelse vedr. optagelse i
Brugerrådet – eventuelt som tilforordnet. Tidligere anmodninger om optagelse var blevet afvist med
begrundelsen, at de er repræsenteret af et andet af Brugerrådets medlemmer.
Brugerrådet har tidligere (8. maj 2013) diskuteret behovet for at ændre reglerne (det blev drøftet, om der er
behov for at ændre på reglerne, så medlemmets tid i brugerrådet er begrænset til en periode, ligesom det blev
drøftet, om der skal åbnes mulighed for, at flere medlemmer kan optages fra samme område). Beslutningen
var, at medlemmerne selv har ansvaret for at afklare medlemsskabet med baglandet, herunder at drøfte
udskiftning af repræsentanten og suppleanten, hvis der er ønske om det.
Det blev understreget, at Brugerrådets medlemmer skal sørge for at de reelt repræsenterer deres bagland
(udsende referater).
Knud Erik Hesselbjerg opfordrede de øvrige medlemmer af Brugerrådet til at sende et link til det sted på
Gudenåkomitéens hjemmeside, hvor referaterne for Brugerrådets referater ligger, ud til deres baglande.
I forbindelse med vedtægtsrevision overvejes formuleringen om medlemskab, da det er uhensigtsmæssigt
med en eksklusiv liste. Det skal naturligvis holdes for øje, at Brugerrådet er arbejdsdygtigt og at der en
nogenlunde rimelig repræsentation. Geografisk spredning kunne være et kriterium.
6. Orienteringsbrev om ulovlig udlejning
Majbritt Kjeldahl Lassen fortalte om baggrunden for det nye orienteringsbrev om reglerne for udlejning af
fartøjer på Gudenåen. På sidste møde i Brugerrådet (12. november 2013) efterspurgte kanoudlejerne et kort
og entydigt brev om ulovlig udlejning. Et sådant brev er tidligere blevet fremsendt til spejderforeninger,
skoler, fritidsordninger o.l. langs Gudenåen.
Sekretariatet har lavet et udkast til et kort og entydigt orienteringsbrev. Der var tilslutning til brevets
indhold, dog ønskede Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen en tilføjet sætning om, at udlån af kanoer
var at regne som ulovlig udlejning.
Sekretariatet lovede at overveje tilføjelsen og efterfølgende undersøgt spørgsmålet. Konklusionen er at
kommunerne ikke har hjemmel til at forbyde private, skoler, foreninger o.l. at udlåne deres kanoer med
mindre, der er penge involveret i udlånet (f.eks. gebyr for vedligehold eller andet). Hertil kommer at en
sådan restriktion også vil stride mod intentionerne i friluftspolitik o. lign. i en række kommuner.
Brevet vil efter endelig godkendelse i Gudenåkomitéen blive lagt på Gudenåkomitéens hjemmeside.
Placeringen af brevet vil blive forbedret på Gudenåkomitéens nye hjemmeside, der forventes klar medio
2014.
Knud Erik Hesselbjerg påpegede at beslutningsproces var lang, når materiale skal forbi Gudenåkomitéen
hver gang. Jørgen Jørgens forklarede, at Brugerrådet er et rådgivende organ, der ikke har
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beslutningskompetence, så fremgangsmåden er derfor nødvendig og den mulighed Brugerrådet har for at
øve indflydelse på beslutningerne.

7. Eventuelt
Jørgen Jørgensen lavede en opsamling fra sidste Brugerrådsmøde, hvor Lars Johan Jensen
Lodsejerforeningen) på sidste Burgerrådsmøde efterspurgte juridisk viden om, hvem har ansvaret, hvis folk
er faldet i vandet i Mossø? Er det lodsejeren, der har jord ned til vandet, der har ansvar for at redde
personen? Sekretariatet har undersøgt sagen hos Viborg Kommunes jurist. Der er ingen juridisk
forpligtigelse, kun en menneskelig.
På sidste møde blev der orienteret om, at der skal udvikles nye hjemmesider til udlejnings- og
motorbådsregistrering. I den forbindelse skulle der oprettes en fokusgruppe med deltagelse fra
fartøjsudlejerne og motorbådejerne. Så vidt vi kan se, mangler der stadig 2 repræsentanter fra
motorbådsejerne. Det kan eventuelt skyldes, at Sekretariatet er flyttet til årsskiftet og mailen er gået tabt i
den proces. Hvis der ikke er valgt 2 personer til det formål, bedes dette gøres og meldes tilbage til
sekretariatet så hurtigt så muligt. IT fokusgruppen forventes at blive inddraget til efteråret til brugertests.
Ønsker til ændrede og nye funktionaliteter kan fremsendes til Sekretariatet løbede.
Der har været en forespørgsel ang. et offentligt kanoisætningssted i Viborg Kommune. Viborg Kommune er
i øjeblikket i gang med at udbygge det offentlige kanoisætningssted, der allerede er ved Bjerringbro.
Lars Møller (Skanderborg Kommune) orienterede om et klistermærke, som kan erhverves gratis på
TrygFondens hjemmeside. Mærkatet kan udfyldes med vandfast pen med informationer om
navn/telefonnummer, og kan tjene til at identificere en herreløs båd. Det kan være en hjælp at kunne ringe til
folk, inden en dyr redningsaktion iværksættes. Og ejere af stjålne både kan få en god opringning.
Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen påpegede, at kanoindberetningssiden trænger til en opdatering –
især indberetningsdatoer og listen over kanoisætningssteder var forældet. Sekretariatet lovede at se på sagen.
Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen ønskede ligeledes et sted, hvor man kan se nye faciliteter og
projekter omkring åen – en slags ”Gudenåens nyhedsbrev”. Anni Nørskov Mørch oplyste, at der arbejdes
med ønsket om et nyhedssite på Gudenåkomitéens nye hjemmeside. Knud Erik Hesselbjerg foreslog, at man
kunne tilmelde sig information herfra som et almindeligt nyhedsbrev.
Maibritt Langfeldt Sørensen oplyste, at den primitive teltplads ved Kongensbro ikke var på den nye
kanofolder (uddelt på mødet), da klagefristen ikke var overstået på folderens trykningstidspunkt.

Brugerrådet var ikke fuldtalligt til dette møde. Jørgen Jørgensen orienterede om, at hvis fremmødet fremover
var ringe, forbeholdtes retten til at aflyse mødet. Sekretariatet overvejer at kontakte de medlemmer af
Brugerrådet, der aldrig dukker op til Brugerrådets møder, med henblik på en tilkendegivelse af fortsat
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deltagelse - evt. i form af ny repræsentant. Mødets dagsorden var ikke fyldig, og der blev opfordret til, at
Burgerrådets medlemmer indsendte forslag.
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