Pressemeddelelse fra
Gudenåkomitéen

11. december 2015

Medlemmer søges til Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Interesseorganisationer med relation til sejladsen på Gudenåen kan nu søge om at blive
medlem af Brugerrådet for Sejlads, som lige nu er åbnet for at optage flere og nye
medlemmer.
Efter en vedtægtsændring er det nu blevet muligt at sammensætte Brugerrådet for Sejlads på
Gudenåen med op til 15 medlemmer.
Brugerrådets sammensætning besluttes på baggrund af ansøgerfeltet af Gudenåkomitéen, som
er et tværkommunalt samarbejde om benyttelse og beskyttelse af Gudenåen.
Ved at være med i Brugerrådet, kan interesseorganisationerne være med til at rådgive
myndighederne om reguleringen af sejladsen ud fra den enkelte interesseorganisations
synspunkt.
Kommunerne langs Gudenåen ønsker så bred rådgivning som overhovedet muligt – både ud fra
et geografisk og interessemæssigt aspekt – og derfor opfordres alle interesserede
interesseorganisationer til at søge om medlemskab.
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen mødes typisk med kommunerne to gange om året. På
møderne diskuteres forskellige emner i relation til sejlads på Gudenåen, som enten
kommunerne eller interesseorganisationerne ønsker drøftet.
Ansøgning om optagelse
Ansøgningen skal, udover praktiske kontaktoplysninger, indeholde en begrundelse om, hvorfor
en af de op til 15 pladser skal tildeles netop det enkelte interessefællesskab. Den udfyldte
ansøgning sendes pr. e-mail til Gudenåkomitéens Sekretariat senest 31. januar 2016.
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Læs mere om, hvordan man ansøger på Gudenåkomitéens hjemmeside
(www.gudenaakomiteen.dk) under fanebladet ”Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen – ansøg
om medlemskab”.
Tildeles alle 15 pladser ikke i forbindelse med ansøgningsfristen, vil det stå på hjemmesiden.
Sekretariat kan så søges løbende om de ledige pladser.
Får man en tildelt en plads i Brugerrådet, har man pladsen i to år. Normalvis dækker
medlemskabet en fire-årig funktionsperiode, da det følger den kommunale valgperiode. Men da
vedtægterne er trådt i kraft midt i en valgperiode, er første funktionsperiode to-årig.
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