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17. september 2015 

GudenåSamarbejdet 
Den 25. september 2015 

 

Sted:  Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale 5  

Tid:  kl. 9.00 - 10.00  

Forplejning: Der serveres morgenbrød og kaffe i mødelokalet  

 

DAGSORDEN 
 

 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden                                                                    
v. Flemming Lund (kl. 9.00 – 9.05) 

 

2. Orientering om processen frem mod det nye GudenåSamarbejde 

v. Jørgen Jørgensen (kl. 9.05 – 9.10) 
 

3. Orientering om GudenåSamarbejdet 2015  
v. Gunhild Øeby Nielsen (kl. 9.10 – 9.20) 

 

4. Orientering fra LAG’erne langs Gudenåen                                     
v. Mette Risager (kl. 9.20 – 9.25) 

 

5. Orientering fra OplevGudenaa                               
v. Knud Erik Hesselbjerg  (kl. 9.25 – 9.40) 

 

6. Orientering fra VisitGudenaa 

v. Anne-Mette Knattrup (9.40 – 9.55) 
 

7. Evt.  

        v. Flemming Lund (kl. 9.55 - 10.00) 

 

Bilag 

Bilag 1: Oplæg til opdateret GudenåSamarbejde : Arbejdsopgaver og Organisering af 20. maj 

2015, rev. 9. juni 2015.  
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Deltagere: 

 

 Flemming Lund, Viborg Kommune  

 Jørgen Jørgensen, Natur og Vand, Viborg Kommune  

 Kurt Andreassen, Favrskov Kommune  

 Ann Ammitzbo, Teknik og miljø, Favrskov Kommune  

 Jens Albert, Teknik og miljø, Favrskov Kommune 

 Nels G. Markussen, Natur og Miljø, Randers Kommune  

 Hanne Wind-Larsen, Natur og Miljø, Randers Kommune  

 Jarl Gorridsen, Silkeborg Kommune  

 Anne-Mette Skovgaard Juhl, Analyse og Udvikling, Silkeborg Kommune 

 Jens Szabo, Skanderborg Kommune  

 Bente Lundsgaard Jensen, Kultur og Fritid, Skanderborg kommune  

 Ole Pilgaard Andersen, Horsens Kommune  

 Keld Rasmussen, Natur, Horsens Kommune  

 Lene Tingleff, Hedensted Kommune  

 Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa  

 Knud Erik Hesselbjerg, OplevGudenaa  

 Mette Risager, LAG’erne langs Gudenåen 

 Mai Kofoed Lauritsen, Projektmedarbejder GudenåSamarbejdet, Gudenåkomitéens 
sekretariat 

 Gunhild Øeby Nielsen, Projektleder GudenåSamarbejdet, Gudenåkomitéens 

sekretariat (ref.) 

 

 

Afbud  

 Jens Peter Hansen, Randers Kommune  

 Hans Brok-Brandi, Natur & Miljø, Skanderborg Kommune 

 Mette Vildbrad, Fællessekretariatet, Hedensted kommune 
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Punkt 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden 

 

 

Præsentation af ny medarbejder i GudenåSamarbejdet Mai Kofoed Lauritsen, der er ansat i 3 

måneder til at arbejde med det ene af GudenåHelhedsplanens indsatsområder nemlig 

lystfiskerturisme. Mai er uddannet i turisme fra Aalborg Universitet og har blandt andet 

været ansat i Herning kommune, hvor hun arbejdede med Skjern å-laksens genkomst efter 

genopretningen af vandløbene.  

 

Dagsorden til dette møde 25. september 2015 indstilles til godkendelse. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 dagsorden til GudenåSamarbejdets møde 25. september 2015 godkendes. 

 

 

Referat 

Indstillingen blev godkendt 
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Punkt 2. Orientering om processen frem mod et opdateret 

GudenåSamarbejde 

 

 

Baggrund 

Som opfølgning på borgmestermødet, der blev holdt i Viborg den 5. maj 2015 om fremtidens 

GudenåSamarbejde, er der udarbejdet et oplæg (bilag 1), der anbefaler, at 

GudenåSamarbejdet fra 2016 flyttes ud af Gudenåkomitéen og forankres i et 

borgmesterforum, der fagligt bakkes op af kommunaldirektører og kommunernes 

udviklingsenheder, samt at der ansættes en medarbejder, til at koordinere opgaven.  

Oplægget er sendt til politisk stillingtagen og budgetmæssig afklaring i kommunerne i 

forbindelse med 2016-budgetterne og med henblik på opstart 1. januar 2016.   

 

Sekretariatets bemærkninger 

Der gives på mødet en orientering om status for kommunernes behandling af sagen. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Bilag 

Bilag 1: Oplæg til opdateret GudenåSamarbejde : Arbejdsopgaver og Organisering af 20. maj 

2015, rev. 9. juni 2015.  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Referat 

Indstillingen blev godkendt 

Anne Mette Skovgaard Juhl, Silkeborg Kommune, orienterede kort om processen, som 

Silkeborgs borgmester tog initiativ til. Silkeborg kommune er klar til at indkalde til det første 

møde i direktørkredsen og er også klar til at huse GudenåSamarbejdet fremadrettet, hvis 

kommunerne ønsker det.  
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Ole Pilgaard, Horsens kommune, gav udtryk for undren over, at Horsens kommunes 

borgmester ham bekendt ikke var blevet indkaldt til borgmestermødet den 5. maj 2015.  
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Punkt 3. Orientering om GudenåSamarbejdet 2015  
 

 

Baggrund 

 

GudenåSamarbejdet – forummet for arbejdet med GudenåLandets rekreative potentiale – 

overgår ved årsskiftet 2015-2016 til en anden form og løftes ud af Gudenåkomitéen. I 2015 

arbejder GudenåSamarbejdet med implementeringen af den GudenåHelhedsplan 2015, som 

Gudenåkomitéen godkendte den 6. marts 2015, og som de 7 Gudenåkommuner har 

godkendt/forventes at godkende i august/september 2015, jf. Gudenåkomitéens beslutning den 

6. marts 2015.  

 

GudenåHelhedsplanen 2015 udpeger 3 konkrete indsatsområder, som har klare potentialer, 

der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter:  

 Stisystemer  

 Lystfiskerturisme 

 Kulturhistorie 

 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Sekretariat arbejder i overensstemmelse med Gudenåkomitéens beslutning med at realisere 

GudenåHelhedsplanen, version 1. På grund af den korte tidshorisont og overdragelsen af 

opgaven til et andet forum fra januar 2016 arbejder sekretariatet på at udarbejde 

”overdragelses-notater” inden for de 3 indsatsområder, der så konkret som muligt skitserer og 

anbefaler, hvordan man kan komme videre med at realisere visionen, som den er 

konkretiseret i Helhedsplanen. Med notaterne ønsker GudenåSamarbejdet at skabe 

kontinuitet mellem indsatserne og sikre, at det arbejde, der er udført i GudenåSamarbejdets 

regi de seneste 3 år, bliver anvendt fremadrettet.    

 

Projektleder har holdt 2 arbejdsmøder med GudenåSamarbejdets eksterne parter.  

 

 Indenfor indsatsområdet stisystemer arbejdes der med mulitifunktionelle faciliteter 

(GudenåKrydsningspunkter) samt Gudenåstien – begge dele konkrete anbefalinger i 

GudenåHelhedsplanen 2015.  

 Indenfor lystfiskerturisme har sekretariat ansat Mai Kofoed Lauritsen i 3 måneder til 

at samle den viden, der er indhentet i det nuværende GudenåSamarbejde, og 

konkretisere det i anbefalinger med udgangspunkt i Helhedsplanen 2015 

 Indenfor kulturhistorie arbejdes der bl.a. på at bygge på de gode erfaringer med at 

formidle Gudenåens kulturhistorie i projektet Levende Kulturspor samt forberede et 

projekt i regi af NIWE 
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Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Referat 

Indstillingen blev godkendt 

Jarl Gorridsen foreslog, at inddrage erfaringerne fra Tour de Gudenaa under indsatsområdet 

Kulturhistorie samt opfordrede til at bygge på alle de tiltag, indenfor bl.a. lystfisketurisme, 

der allerede findes – geddekonkurrence i Tange sø m.v. Det bør endvidere være en del af vores 

anbefaling til det nye GudenåSamarbejde, at der arbejdes med at gøre det lettere at være 

udlænding ved Gudenåen – fx simple regler og ensartet skiltning, der også er på engelsk og 

gerne tysk, evt. hollandsk. ’ 

Enighed om, at det er vigtigt, at overbringe den viden og de platforme, der er skabt gennem de 

senere års arbejde i GudenåSamarbejdet.  
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Punkt 4. Orientering fra LAG’erne langs Gudenåen  

 

 

Orientering om igangværende aktiviteter og planer. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Referat 

Indstillingen blev godkendt 

Mette orienterede kort om LAG`ernes muligheder for at gå ind i Gudenå-projekter. Mette 

satte endvidere spørgsmålstegn ved, om vi kan ensrette skiltningen helt, da projekterne jo i 

høj grad er drevet af lokale kræfter, og når det fx gælder LAG-støttede projekter er der som 

bekendt krav om brug af logo. Understregede, at hun mener, der er behov for en organisation, 

der er klar til projektmageri og gribe mulighederne.  
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Punkt 5. Orientering fra OplevGudenaa 

 

 

Orientering om projektafslutning og kommende relevante Gudenåtiltag  

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Referat 

Indstillingen blev godkendt 

Knud Erik orienterede om OplevGudenaa-projektets prioriteringer og resultater samt arbejdet 

med Trækstien mellem Kongensbro og Silkeborg.  
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Punkt 6. Orientering ved VisitGudenaa 

 
Orientering om projektafslutning og planerne for det fremtidige samarbejde i foreningen 

VisitGudenaa  

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Referat 

Indstillingen blev godkendt 

 

Anne Mette orienterede om VisitGudenaa-projektets afslutning og resultater og det 

fremadrettede samarbejde. Interessentanalysen er eftersendt til GudenåSamarbejdets 

deltagere. Skriftligt materiale blev udleveret på mødet.  
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7. Eventuelt  

 

Intet 

 


