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GUDENÅ SAMARBEJDET – BRUGERRÅDET FOR SEJLADS
Dato: 24. april 2008 fra kl. 15 til kl. 18
Sted: Restaurant Sdr. Ege, Søkildevej 69, 8680 Ry
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Christian Halgren, Dansk Kano og Kajakforbund
Olaf Møller, Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg
Jens Pedersen, Vicepolitichef, Skanderborg Politi
Willi Dupont, Friluftsrådet
Jan Karnøe, Danmarks Sportfiskerforbund
Egon Pedersen, Foreningen af kanoudlejere
Leo Pedersen, Motorbåds- og sejlklubber
Ann Johansen, Dansk Forening for Rosport
Niels Bundgaard, Skov og Naturstyrelsen, Søhøjlandet
Marianne Paarup, Turist chef, turisterhvervet
Ole Lund Svendsen, DGI
Hans Jørgen Hvideland, Hedensted kommune
Steen Thomsen, Horsens Kommune
Jens Albert, Favrskov Kommune
Anne Grethe, Silkeborg Kommune
Lars Maagaard, Randers Kommune
Hans Brok-Brandi, Skanderborg Kommune, Formand og referent

Afbud: Lars Møller, Skanderborg Kommune
Bredejerne og Miljøcenter Århus var ikke repræsenteret på mødet.
Dagsorden:
1) Velkomst og præsentation af medlemmerne Brugerrådet for Sejlads
2) Formålsbeskrivelse
• Brugerrådet er rådgivende overfor kommunerne og Gudenåkomitéen vedr. administration af
bekendtgørelsen.
3) Forretningsordenen
Kort gennemgang
• GYLDIGHEDSOMRÅDE – Kommunerne ved Gudenåen – Bekendtgørelsen ”Ikke
erhvervsmæssig sejlads”
• OPGAVE / FORMÅL - rådgivende for kommuner og Gudenåkomitéen vedr. administration af
bekendtgørelsen.
• SAMMENSÆTNING – Kommuner og interesseorganisationer og andre myndigheder.
• FORMANDSKABETS OPGAVER – mindst 1 møde før sejladssæsonen starter og efter dens
afslutning. Efter hvert møde udsendes et referat til medlemmerne og Gudenåkomiteen. Om
muligt - et årligt møde mellem brugerrådet og politiske repræsentanter fra Gudenåkomiteen.
• Brugerrådets møder er lukkede.
• ÆNDRINGER i forretningsordenen skal godkendes af kommunerne via en godkendelse i
Gudenåkomiteen.
• Gudenåkomitéen er politisk styregruppe for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
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Komitéen udpeger den kommune, som skal have formandskabet – for en 2 årig periode - på
første møde i hver formandsperiode.

4) Drøftelse af sammensætningen af brugerrådet
• Ønsker om at bredejere bliver repræsenteret, Kristian Halgren fremskaffer kontakt til tidligere
repræsentant for bredejerne.
• Der var ligeledes ønsker om at Miljøcenter Århus blev repræsenteret.
5) Drift status 2008
• 3 møder i kommunernes teknikergruppe
• 1 møde sammen med Gudenå komiteen
• Arbejdet med:
Koncessionsaftaler
Skiltning
Regler
Elektronisk indberetning af kanosejlads
6) Sejladssæsonen 2008
• ”Sminge-pladsen”. Pladsen er blevet opgraderet med toiletter, opkrævning af afgift og tilsyn
• ”Emborg bro pladsen”. Pladsen er på vej til at blive opgraderet.
7) Skiltning ved pladser mv.
• Bred enighed om at et ensartet koncept for skiltning er godt.
• Drøftelser af hvilke pladser der skal skiltes på. Niels Bundgaard oplyste at skiltningen vil kunne
blive udvidet i takt med tilgængelig finansiering og der i denne fase var valgt at opsætte skilte vi
overnatningspladserne.
• Enighed om at teksten på skilte skal være præcist og letforståeligt! Det er ikke hensigtsmæssigt
at placere ”trafiktavler” på infoskiltene.
• Drøftelser af hvad der skal stå på tavlerne - ex. fiskemuligheder. Enighed om ikke at medtage
fiskemulighed på oversigtstavlerne.
• Oversigt over placering af tavler vedhæftet dette referat (slide)
8) Indberetningssystemet for udlejningssejlads 2008
• Fra sæsonen 2008 er der indført et elektronisk indberetningssystem for kanosejlads.
• Formålet er lettere at kunne kortlægge, hvor der bliver sejlet.
• Indberetningerne vil komme til at indgå i tildelingen af kanokoncessioner fra 2009 sæsonen.
• Det er forsat muligt at indberette på papir.
9) Nummersystemet
• Kanonumre, fastligger nummersystem og gæstenummersystem.
• Enighed om at ”nummersystemet” bør opretholdes og vedligeholdes.
• ”Nummerpladen” er anvendeligt ved blandt andet hærværk, tyveri eller løsrevne både, hvor det
så er let at få givet besked til ejeren.
• ”Nummerpladen” er også anvendelig ved overtrædelser af ex. hastighedsbestemmelser eller
andet.
• Gæstenummersystemet er anvendeligt. Der skal følges op på udleveringsteder for gæstenumre
– samt skiltning/information hvor numrene kan hentes!
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10) Eventuelt
Hastighedskontrol:
• Politiet kontrollerer hastighed og håndterer hastighedsovertrædelser på vandet og sikkerhed,
men i princippet ikke om en båd har et nummer eller ej! Drøftelse af mulighed for samarbejde
mellem politiet og Skanderborg Motorbåds og Sejlklub
Fiskerikontrol:
• Fiskerikontrollen kontrollerer om lystfiskere har et nationalt fisketegn – men ikke om lystfiskerne
har et lokalt fiskekort.
Revision af bekendtgørelsen:
• Flere af medlemmer fra det gamle brugerråd havde oplevet den foregående revisionsproces
som mindre hensigtsmæssigt. Kristian Halgren fremsender materiale fra høringsprocessen til
Lars Møller, Skanderborg Kommune. Der blev drøftet en række emner til revisionen – blandt
andet hastighed, kun eldreven motorbåde på ex. Mossø, områderestriktioner i sejladsen m.m.
Skanderborg Kommune, der pt. har formandskabet udarbejder et forslag til en proces med
arbejdet omkring revisionen af bekendtgørelsen.
Adgang til sejlads på Gudenå systemet:
• Set fra et turistmæssigt synspunkt – er let adgang til vandet vigtigt! Drøftelse af
gæstenummerordningen og nøgler til bomme ved slæbesteder. Fordelen med aflåste bomme er
at gæster ved udlevering af nøgle kan få nummer og regler udleveret.
Vand og naturplaner:
• De kommende statslige vand- og naturplaner vil kunne påvirke udformningen af
sejladsbekendtgørelsen, ex. udpegningsgrundlaget, de såkaldte bilag IV arter kan/vil
sandsynligvis medføre restriktioner og begrænsninger i ex. sejlads på bestemte områder.
Kl. 18.00 blev der serveret en let anretning, hvorefter en gruppe sejlede en mindre tur i kanoer på blandt andet
Knud Sø.
Bilag:
•
•

Kopi af slides fra mødet den 24. april 2008 fa kl. 15 til kl. 18
Deltagerliste

Referent:
Hans Brok-Brandi
Formand
Brugerrådet for sejlads på Gudenåen

