
Sejler du eller bliver du påvirket af sejlads på Gudenåen og har du lyst til at rådgive 

Gudenåkommunerne om sejlads? Så er Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen måske 

noget for dig. 

 

Der er nu åbent for ansøgninger om medlemskab for perioden 2022 – 2025.  Der er plads til 15 

medlemmer i Brugerråd for Sejlads på Gudenåen. Man søger ikke som enkeltperson, men som 

repræsentant for et interessefællesskab, som sejler eller påvirkes af sejladsen i Gudenåsystemet. 

 

For at sikre en så bred sammensætning af Brugerrådet så muligt, både geografisk og 

interessentmæssigt, er denne skrivelse er sendt til en lang række af interessefællesskaber. Der 

informeres også om muligheden for medlemskab via kommunale hjemmesider og sociale medier.  

 
 

Hvad laver Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen? 

Brugerrådet mødes typisk 2 gange om året med Gudenåkommunerne. Her drøfter de aktuelle 

problemstillinger i relation til sejladsen i Gudenåsystemet og rådgiver Gudenåkommunerne i 

spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig 

sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. Læs via 

dette link hvad der typisk drøftes på møderne. 

 

Sådan ansøger du om medlemskab i funktionsperioden 2022 – 2025 

Interessefællesskaber skal sende en e-mail, hvor ansøgningen er vedhæftet enten som word-

dokument eller som pdf-fil, til Gudenåkomitéens Sekretariat. 

 

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter: 

1. Ansøgers navn (her angives, hvilket interessefællesskab, der søger om optagelse) 

2. Kontaktinformationer på repræsentant (navn, adresse, telefonnummer, e-mail) 

3. Kontaktinformationer på suppleant (navn, adresse, telefonnummer, e-mail) 

4. Begrundelse for ansøgning om medlemskab (max en ½ A4side) 

5. Samtykke til offentlig visning af kontaktinformation (mailadresse) på Brugerrådet for 

Sejlads side over medlemmer 

 

Send ansøgningen senest 31. januar 2022 til koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat, Majbritt 

Kjeldahl Lassen, på følgende e-mailadresse: majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk.  

 

Gudenåkomitéen nedsætter på baggrund af de indkomne ansøgninger Brugerrådet for Sejlads på 

Gudenåen for perioden 2022 – 2025. Dette sker på Gudenåkomitéens første møde i 2022. Alle 

ansøgere informeres herefter om sammensætningen og brugerrådsmedlemmerne indkaldes til møde.  

 

Har du spørgsmål? 

Så ring eller skriv til koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat, Majbritt Kjeldahl Lassen.  

Benyt e-mailadressen majbrittkjeldahl.lassen@silkeborg.dk eller ring direkte på 51 44 49 43. 
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