
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Gudenåkomiteens sekretariat 

Koordinator Maibritt Langfeldt Sørensen 

Direkte tlf.: 89 64 52 14 

mbso@favrskov.dk 

Besøgsadresse 

Gudenåkomiteen 

Torvegade 7, 8450 Hammel 

www.gudenaakomiteen.dk 

Favrskov Kommune 

Skovvej 20  8382 Hinnerup 

Tlf.: 89 64 10 10 

www.favrskov.dk 

Pressemeddelelse 
 

Charlotte Green stopper som formand for Gudenåkomiteen 

 

Efter et år som formand træder Charlotte Green (C) ud af Gudenåkomiteen.   

Hun har brug for at koncentrere sig fuldt ud om sin ph.d., som skal færdiggøres i 2013, og et øget 

arbejdspres i forbindelse med afhandlingen er ikke foreneligt med den tidskrævende indsats, som 

formandsposten for Gudenåkomitéen indebærer.  

 

Charlotte Green overlader derfor hvervet som Favrskov Kommunes repræsentant i Gudenåkomiteen 

– og dermed formandsskabet  -  til et andet byrådsmedlem i Favrskov Kommune. Udpegningen vil 

ske på byrådsmødet d. 29. januar 2013, og byrådet forventes at udpege næstformand i Teknik- og 

Miljøudvalget, Anne Neergaard (A). 

 

- Jeg er glad for de resultater, vi i fællesskab har opnået i Gudenåkomiteen, men opgaven har vist 

sig overordentlig tidskrævende, og jeg bliver nødt til at prioritere min tid anderledes fremadrettet. 

Jeg skal aflevere min ph.d. i år, og det er vigtigt, at jeg får tid til at koncentrere mig mere om den 

opgave. Gudenåkomiteen har på den anden side brug for, at formandsskabet overtages af én, der 

har muligheden for at yde den store og tidskrævende indsats, der er nødvendig, forklarer Charlotte 

Green. 

 

Gudenåkomiteen har under Charlotte Greens formandsskab gennemført det første udbud af 

fartøjskoncessioner, det vil sige retten til at udleje både på Gudenåen.  Desuden har komiteen 

forberedt flere tiltag, der skal forbedre vandmiljøet, og samtidig er der lagt mange kræfter i 

visionsarbejdet for Gudenåen.   

 

-Arbejdsbyrden i Gudenåkomiteen har det sidste år været større end nogensinde før. Det har siden 

sommer stået klart for mig, at formandsposten i længden var uforenelig med mit civile job, men jeg 

ville gerne være med til at få afsluttet kanoudbuddet. Nu synes jeg, at jeg med god samvittighed 

kan overdrage formandsskabet til min byrådskollega, konkluderer Charlotte Green.  

 

Formandsskabet går på skift mellem de syv repræsenterede kommuner i komiteen, og Favrskov 

Kommune har det indtil januar 2014. Derfor vil byrådet i Favrskov i praksis vælge den nye formand 

på næste byrådsmøde den 29. januar 2012. Charlotte Green fortsætter som formand indtil da.  

 

Yderligere information: 

 

Charlotte Green, formand for Gudenåkomitéen: 2567 3828 

Jens Ravn, næstformand i Gudenåkomitéen: 2460 8676 

14. januar 2013 


