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17. december 2015 

GudenåSamarbejdet 
Den 11. december 2015 

 

Sted:  Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. 

Mødelokale: Pavillonen  

Tid og forplejning:  Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte. Fra 

kl. 11 serveredes der julebrunch, hvorunder formanden 

aflagde beretning.  

 

DAGSORDEN 
 

 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden                                                                    

v. Flemming Lund (kl. 9.30-9.35) 

2. Godkendelse af overdragelsesdokument fra det gamle til det nye 

GudenåSamarbejde 

v. Mai Kofoed Lauritsen og Gunhild Øeby Nielsen (kl. 9.35 – 10.10) 

 

3. Orientering om det nye GudenåSamarbejde  

v. Jesper Simonsen (kl. 10.10 – 10.20) 

4. Evaluering af studieturen                                     

v. Majbritt Kjeldahl Lassen (kl. 10.20 – 10.35) 

5. OplevGudenaa  

v. Knud Erik Hesselbjerg (kl. 10.35-10.45) 

 

6. VisitGudenaa 

v. Anne Mette Knattrup (kl. 10.45-10.50) 

 

7. LAG`erne i GudenåLandet 

v. Mette Risager (kl. 10.50-10.55) 

 

8. Evt.  

        v. Flemming Lund (kl. 10.55 – 11.00) 
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Bilag 

Bilag 1: Overdragelse. Anbefalinger til det kommende GudenåSamarbejde – del 1 

Bilag 2: Overdragelse. Anbefalinger til det kommende GudenåSamarbejde – del 2 

Bilag 3: Referat fra opstartsmøde vedr. det nye GudenåSamarbejde den 16.11. 2015 

Bilag 4: Evalueringsrapport fra studietur til Nordtyskland 
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Deltagere 

Flemming Lund, Viborg kommune 

Jens Peter Hansen, Randers kommune 

Kurt Andreassen, Favrskov kommune 

Jens Szabo, Skanderborg kommune 

Lene Tingleff, Hedensted kommune 

Anne Mette Knattrup, VisitGudenaa 

Mette Risager, LAG Randers-Favrskov 

Knud Erik Hesselbjerg, OplevGudenaa 

Jørgen Jørgensen, Viborg kommune  

Ann Ammitzboe, Favrskov kommune 

Nels Marcussen, Randers kommune 

Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg kommune 

Jesper Simonsen, Skanderborg kommune 

Keld Rasmussen, Horsens kommune 

Mette Vildbrad, Hedensted kommune 

Rikke Friis-Nielsen, Hedensted kommune 

Majbritt Kjeldahl Lassen, Gudenåkomitéens sekretariat 

Mai Kofoed Lauritsen, Gudenåkomitéens sekretariat 

Gunhild Øeby Nielsen, Gudenåkomitéens sekretariat 

 

Afbud 

Jarl Gorridsen, Silkeborg kommune 

Ole Pilgaard Andersen, Horsens kommune 

Hanne Wind Larsen, Randers kommune 

Hans Brok-Brandi, Skanderborg kommune 
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Punkt 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden 
 

 

Dagsorden til dette møde 11. december 2015 indstilles til godkendelse. 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 

 dagsordenen til GudenåSamarbejdets møde 11. december 2015 godkendes. 

 

 

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

 

Referat 

 

Godkendt 
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Punkt 2. Godkendelse af overdragelsesdokument fra det gamle til det nye 

GudenåSamarbejde 
 

 

Baggrund 

Alle 7 Gudenåkommuner har i efteråret vedtaget at godkende det oplæg til opdatering af 

GudenåSamarbejdet, der blev udarbejdet på baggrund af borgmestermødet afholdt i Viborg 

den 5. maj 2015.  

Sekretariatets bemærkninger 

Beslutningen om at flytte GudenåSamarbejdet ud af Gudenåkomitéen og over i et 

borgmesterforum bakket op af kommunaldirektører og kommunernes udviklingsenheder og 

processen frem mod denne beslutning har betydet, at GudenåSamarbejdet/Sekretariatet har 

måtte ændre i opgaven i 2015. GudenåHelhedsplanen, vers. 1, blev godkendt af 

Gudenåkomitéen den 6. marts 2015, og herefter var opgaven for GudenåSamarbejdet at sætte 

konkrete aktiviteter i gang, men med en deadline på 4 måneder – GudenåHelhedsplanen blev 

godkendt som grundlag for GudenåSamarbejdets arbejde i 2015 i byrådene i september – har 

det ikke været muligt at igangsætte egentlige projekter.  

GudenåSamarbejdet har derfor udarbejdet et overdragelsesdokument (bilag 1 og 2), der – på 

skuldrene af GudenåHelhedsplanen, vers. 1 – anbefaler, hvad det nye GudenåSamarbejde 

skal gå i gang med at realisere i 2016 med henblik på at skabe kontinuitet og spare tid. 

Overdragelsesdokumentet, der har det gamle GudenåSamarbejde – dvs. Gudenåkomitéen, 

OplevGudenaa, VisitGudenaa og LAG – som afsender og beslutningstagere og planlæggere i 

det nye som modtagere, indeholder en indledning med konkrete anbefalinger og et afsnit til 

hver af de tre indsatsområder – stisystemer, lystfiskerturisme og kulturhistorie.  

Sekretariatet har holdt møder med GudenåSamarbejdets ikke-kommunale parter samt holdt 

workshop om lystfiskerturisme, møde med museumsdirektører m.fl. for at kvalificere 

anbefalingerne mest muligt.    

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 overdragelsesdokumentet (bilag 1 og 2) godkendes  

 

Bilag 

Bilag 1. Overdragelse. Anbefalinger til kommende GudenåSamarbejde – del 1 

Bilag 2. Overdragelse. Anbefalinger til kommende GudenåSamarbejde – del 2 
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……………………………………………………………………………… 

Referat 

Bilag 1 og 2 godkendes som overdragelsesdokument til det kommende GudenåSamarbejde 

efter følgende tilretninger, som sekretariatet udfører, hvorefter det sættes op og afleveres til 

det nye GudenåSamarbejde 

 Anbefalingen om et tæt samarbejde mellem Gudenåkomité og GudenåSamarbejdet 

skal tydeliggøres. Det skal foregå på både administrativt og politisk niveau: 

Gudenåkomiteens sekretariat bør deltage i arbejdet og komitéen bør opdateres løbende 

på fremdrift 

 Anbefalingen vedr visuel profil skal skærpes 

 Det skal formuleres tydeligere, at VisitGudenaa, OplevGudenaa og LAG`erne bør 

inddrages som samarbejdspartnere 

 Beslutning om anvendelse af det forventede overskud på budgettet i forhold til 

midlerne afsat til GudenåSamarbejdet, træffes af Gudenåkomitéen når regnskabet 

aflægges marts 2016.   
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Punkt 3. Orientering om det nye GudenåSamarbejde  
 

 

Baggrund 

 

Orientering om det nye GudenåSamarbejde på baggrund af det opstartsmøde, der blev afholdt 

den 16. november 2015 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

 

Bilag 

Bilag 3. Referat fra opstartsmøde vedr. det nye GudenåSamarbejde den 16.11. 2015 

 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 

Stillingen som ny koordinator er slået op og kan bl.a. ses på Silkeborg kommunes hjemmeside 

(Netværkskoordinator for GudenåSamarbejdet) med ansøgningsfrist 11.1.2016.  
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Punkt 4. Evaluering af studieturen 
 

Gudenåkomitéen og de 2 af de eksterne parter i GudenåSamarbejdet var 30. september - 2. 

oktober 2015 på studietur til flodlandskabet Ejderen-Treene-Sorge regionen i Slesvig-Holsten. 

Regionen er opkaldt netop efter de tre floder Ejderen, Trenen og Sorge. 

 

Området var oplagt som studietursdestination, dels fordi det har sammenlignelig størrelse, 

der arbejdes både med natur og turisme, udbuddet at turistprodukter er sammenlignelige, 

men især fordi begge regioner har et samarbejde omkring floderne ud fra ønsket om at udvikle 

regionen til gælde for beboere og turister. 

 

Formålet med turen var at få inspiration fra Eider-Treene-Sorge GmbH, både mht. deres 

organisering og finansiering, og deres regionale udviklingsstrategi og se på formidling af 

natur og kulturprodukter. Fra tysk side var der interesse i at høre om den danske tilgang til 

udvikling af GudenåLandet. Derfor var der oplæg fra både tysk og dansk side om 

tværkommunale partnerskaber og regional udvikling. 

 

Evalueringen af studieturen var positiv, både hvad angår planlægning, indhold og udbytte af 

studieturen. Der gives på mødet en kort opsummering af studieturen og evalueringen heraf. 

 

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

Bilag 

Bilag 4. Evalueringsrapport fra studietur til Nordtyskland 

 

Referat 

Indstillingen godkendt 
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5. OplevGudenaa 

 
Afsluttende bemærkning om GudenåSamarbejdet.  

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt 
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6. VisitGudenaa 

 
Afsluttende bemærkning om GudenåSamarbejdet.  

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

……………………………………………………………………… 

Referat 

Godkendt som indstillet 
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7. LAG`erne i GudenåLandet 

 
Afsluttende bemærkning om GudenåSamarbejdet.  

 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

………………………………………………………………………………….. 

Referat 

Godkendt som indstillet 

 

  



REFERAT 

 

 

 
     STYREGRUPPEMØDE                      GUDENÅSAMARBEJDET                              25. SEPTEMBER 2014 

 

8. Eventuelt 

 

Intet  


