Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS
9. december 2016 kl. 09.00 – 13.00
Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV
Mødelokalet oplyses ved henvendelse i receptionen
Der serveredes morgenkaffe til mødet, og mødet afsluttedes med en let juleanretning
2. december 2016

Dagsorden

1. Velkomst (kl. 09.00)
v./ Jens Peter Hansen
2. Godkendelse af dagsorden (kl. 09.00 – 09.05)
v./ Jens Peter Hansen

Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord
Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver – alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord
er inviterede til punkt 3,4 og 5, og har beslutningskompetence til punkt 4 og 5
3. Vandplan I, II og landbrugspakken – et samlet overblik. Overblik over
Gudenåkomitéens rolle ift. Vandplan II og vådområder (kl. 09.05 – 09.25)
/v. Jørgen Jørgensen
4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl. 09.25 – 09.40)
/v. Jørgen Jørgensen og Hanne Stadsgaard Jensen
5. Vandråd 2017 (kl. 09.40 – 09.50)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen

Gudenåkomitéen
6. Klimatilpasning i Gudenåkommunerne (kl. 09.50– 10.00)
v./ Morten Horsfeldt Jespersen
7. Tilretning af Gudenåkomitéens forretningsorden (kl. 10.00 – 10.05)
v./ Majbritt Kjeldahl Lassen

Majbritt Kjeldahl Lassen
Koordinator Gudenåkomitéen
Direkte tlf.: 51 44 49 43
makla@silkeborg.dk

Besøgsadresse Gudenåkomitéen
Søvej 1
8600 Silkeborg
www.gudenaakomiteen.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg
www.silkeborg.dk
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8. Overordnet program for Gudenåkomiteens møder i 2017 (kl. 10.05– 10.15)
v./ Morten Horsfeldt Jespersen
9. Orientering om jubilæumsskriftet (kl. 10.15 – 10.35)
v./ Morten Horsfeldt Jespersen
Pause på 15 minutter
10. Orientering fra GudenåSamarbejdet (kl. 10.50 – 11.15)
v./ Gunhild Øeby Nielsen
11. Orientering om status for kommunalt samarbejde om forslag til Gudenåens fremtidige
forløb ved Tange Sø (kl 11.15 – 11.25)
v./ Kurt Andreassen
Sejladsområdet
12. Budget for sejladsområdet 2017 (kl. 11.25 – 11.30)
v./ Majbritt Kjeldahl Lassen
13. Udlejningssejladsen i Gudenåsystemet (kl. 11.30 – 11.35)
v./ Majbritt Kjeldahl Lassen
14. Gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted
kommuner (kl. 11.35 – 11.45)
v./ Lene Tingleff
15. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl. 11.45 – 11.50)
v./ Majbritt Kjeldahl Lassen
Faste punkter
16. Punkter til næste møde (kl. 11.50 – 11.55)
v./ Morten Horsfeldt Jespersen
17. Eventuelt (kl. 11.55 – 12.00)
v./ Jens Peter Hansen
Let julefrokost kl. 12.00-13.00
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Bilagsoversigt
1
Udkast til fælles erklæring
2
N-VOP vandplan 1, version 6.4 af 12. oktober 2016
3
P-VOP vandplan 1, version 3,7 af 5. september 2016
4
N-VOP planperiode 2, version 6 af 1. december 2016
5
Kortbilag til N-VOP planperiode 2, version 6 af 1. december 2016
6
P-VOP planperiode 2, version 5 af 1. december 2016
7
Kortbilag til P-VOP planperiode 2, version 5 af 1. december 2016
8
Udkast til bekendtgørelse om vandråd mm., SVANA oktober 2016
9
Medlemmer af vandråd Randers Fjord 2014
10
Vedtægter for Vandoplandsstyregruppen
11
Estimeret pris for sekretariatsbetjening af Vandråd Randers Fjord 2016-2017
12
Overordnet program for Gudenåkomiteens møder i 2017
13
Forslag til revideret Forretningsorden for Gudenåkomitéen
14
GudenåSamarbejdet. Arbejdsplan 2016
15
Udkast til skilte_notat
16
Samarbejde om Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø_pressemeddelelse 10.11.2016
17
Mødeopsummering_5. dialogmøde 20. september 2016
18
Referat fra mødet vedr. den nye ordning for gæstesejladsen på Gudenåen
19
Referart fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen_10. november 2016
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Oversigt over links
Link 1: http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=2234
Link 2: www.traekstien.silkeborgkommune.dk
Link 3: https://oplev.favrskov.dk/naturperler/pramdragerstien-traekstien
Link 4: http://oplevelser.viborg.dk/Natur/Ud-i-naturen/TraekstienVedGudenaaen
Link 5: https://natur.randers.dk/besoeg-naturen/vandrestier/gudenaastien/
Link 6: http://www.gudenaakomiteen.dk/media/80809/overdragelsesdokument.pdf.

Oversigt over mødedeltagelse

Politisk deltagelse
Jens Peter Hansen
Ole Pilgaard Andersen
Mads Panny
Lene Tingleff
Kurt Andreassen
Jens Szabo

Repræsenterer
Randers Kommune
Horsens Kommune
Viborg Kommune
Hedensted Kommune
Favrskov Kommune
Skanderborg Kommune

Teknisk deltagelse
Morten H. Jespersen
Jørgen Jørgensen
Hanne Stadsgaard Jensen
Nels G. Markussen
Ann Ammitzbo
Jens Albert Hansen
Hans Brok-Brandi
Keld Rasmussen
Bjarke H. Jensen
Hanne Wind-Larsen
Hans-Erik Jensen
Steen Ravn Christensen
Gunhild Øebye Nielsen
Majbritt Kjeldahl Lassen

Repræsenterer
Silkeborg Kommune
Viborg Kommune
Viborg Kommune
Randers Kommune
Favrskov Kommune
Favrskov Kommune
Skanderborg Kommune
Horsens Kommune
Hedensted Kommune
Randers Kommune
Norddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
GudenåSamarbejdets sekretariat
Gudenåkomitéens sekretariat

Deltager ikke i mødet
Jarl Gorridsen
Per Nørmark
Per Dalgaard
Jens Meilvang
Jesper Hahn-Pedersen
Mogens Bjørn Nielsen
Alex Vejby Nielsen
Keld Andersen
Annette Holm Bonde
Bent Mortensen

Repræsenterer
Silkeborg Kommune
Hedensted Kommune
Syddjurs Kommune
Norddjurs Kommune
Ikast-Brande Kommune
Aarhus Kommune
Vejle Kommune
Vejle Kommune
Vejle Kommune
Odder Kommune

Jens Muff Hansen (Naturplan) deltager i dagordenspunktet om Gudenåkomitéens Jubilæumsskrift.
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Punkt 1. Velkomst
Majbritt Lindskov Kold deltog i mødet som en del af et ledelsesaspirantkursus i Viborg Kommune.
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Punkt 2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 9. december 2016 godkendes

Referat
Indstillingen godkendt
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Punkt 3. Vandplan I, II og landbrugspakken – et samlet overblik. Overblik over
Gudenåkomitéens rolle ift. Vandplan II og vådområder
Baggrund
Gudenåkomitéen efterlyste på møde dent 4. marts 2016 faktuel viden om hvad konsekvenserne af
landbrugspakken kunne være for Gudenåkommunerne. Jørgen Jørgensen skulle på
Gudenåkomitéens møde 24. juni 2016 give en redegørelse om vandplan I, II og landbrugspakken på
mødet. Punktet blev imidlertid udskudt til indeværende møde. I mellemtiden er vandområdeplan II
og Naturpakken, som også potentielt har konsekvenser for Gudenåkomitéens arbejde, vedtaget.
Der vil blive givet en kort redegørelse om Gudenåkomiteens rolle i forhold til vandplan I,
vandområdeplan II, Landbrugs- og Fødevarepakken, inklusiv de seneste justeringer, og
Naturpakken på mødet.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 redegørelsen tager til efterretning
Referat
Indstillingen godkendt
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Skanderborg kommune udarbejder på opfordring et kortfattet notat om hvad bagrunden for
problemerne med N og P er, og hvilken effekt efterafgrøder og vådområder har. Grundvand skal
indfattes i notatet.

Punkt 4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan
Baggrund
Selvom om 1. planperiode for vandplanerne er ovre, er der stadig projekter under gennemførelse.
Der er siden sidste møde søgt projektforlængelse for N-projektet ved Skjern Hovedgaard (Viborg
Kommune), og opdateret budgettal for P-projektet Hinge Sø-Alling Sø (Silkeborg Kommune).
Seneste udgave af planerne er vedlagt som bilag.
Første udgave af vandoplandsplanerne for 2. planperiode blev indsendt i begyndelsen af juni 2016,
og er siden opdateret med nye oplysninger flere gange. Vandoplandsplanerne for 2. planperiode
med tilhørende bekendtgørelser blev endelig vedtaget af regeringen den 27. juni 2016.
De seneste udgave af N- og P-VOPerne er vedlagt som bilag.
Vandoplandsstyregruppen vedtog på mødet den 24. juni 2016 at vandoplandsplanerne fremover
skulle opdateres løbende af sekretariatet og det øvrige administrative niveau, og fremlægges til
orientering på styregruppens møder.
Sekretariatets bemærkninger
N-VOP
Første ansøgningsrunde om tilskud til forundersøgelse og realisering af projekter i 2. planperiode
sluttede den 4. oktober 2016. Der blev indsendt ansøgning om tilskud til forundersøgelse af 2
projekter i N-VOPen (Venning vest for Randers, og Favrskov Enge). Derudover blev der sendt
ansøgning om forundersøgelse af et af de ekstra projekter, Velds Møllebæk i Viborg Kommune.
Ansøgningerne er endnu under behandling i NaturErhvervstyrelsen.
Norddjurs Kommune har i oktober afholdt et indledende lodsejermøde for projektet Kahrholme.
Der viste sig på mødet en stor modstand mod projektideen bland lodsejerne, og projektet er derfor
opgivet allerede inden en forundersøgelse er ansøgt. Da projektets potentielle bidrag til N-reduktion
var over halvdelen af det samlede reduktionskrav for oplandet, gav det anledning til at tage flere
nye projektideer ind i planen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har anmodet om at få tilsendt
opdaterede planer 1. juni og 1. december hvert år. En opdateret plan blev afsendt til SVANA den 1.
december og er vedlagt som bilag, inklusiv kortbilag. Næste ansøgningsrunde starter 3. marts 2017.

P-VOP
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning reviderede i september 2016 bilagene til bekendtgørelsen
om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter. I de reviderede bilag er flere af de
søer der var planlagt P-vådområder i oplandet til taget ud, således at projekter i oplandet til disse
søer ikke længere er tilskudsberettigede. P-VOPen blev efterfølgende revideret så projekterne kan
leve op til de nye krav.
I første ansøgningsrunde i 2. planperiode blev der søgt tilskud til forundersøgelse af fosforådalene
ved Sønderkjær (Hedensted Kommune), Lemming Å (Silkeborg Kommune) og Bolund Horsens
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Kommune). Der er givet afslag på ansøgningerne vedr. Lemming Å og Bolund, og der forventes
også afslag på ansøgningen om forundersøgelse af projektet ved Sønderkjær.
Begrundelsen er for lang afstand fra projektområderne til den sø der har behov for en indsats.
Silkeborg Kommune har dog påklaget afslaget på ansøgningen vedr. Lemming Å, og
NaturErhvervstyrelsen har for nylig meddelt at de genoptager sagsbehandlingen.
Efter afslagene er der behov for at fylde P-VOPen ud med en del nye projekter. Da der ikke er flere
projektideer i kommunerne der er klar til at træde ind, blev vandoplandsplanen indsendt den 1.
december 2016 med en noget lavere forventet P-reduktion end krævet. Inden næste obligatoriske
opdatering 1. juni 2017 er det håbet at der er fundet nye potentielle områder, og at situationen
omkring kravene til afstanden til søer med indsatsbehov er afklaret.
Inddragelse af landboforeningerne
Vådområdeindsatsen er det største af de generelle virkemidler i vandområdeplanerne for at opnå en
bedre miljøtilstand især i de indre farvande. Samspillet mellem de kommunale myndigheder og
lodsejerne er meget vigtigt for at indsatsen skal lykkes. Allerede i første planperiode oplevede flere
kommuner vanskeligheder med at få samspillet til at lykkes. I anden planperiode er et det endnu
vigtigere at engagere landbrugets organisationer og andre partnere i indsatsen. Som nævnt ovenfor
under N-VOP oplever kommunerne allerede på nuværende tidspunkt at det kan være vanskeligt at
omsætte landbrugsorganisationernes nationale støtte til lokal opbakning.
På mødet den 24. juni 2016 godkendte Vandoplandsstyregruppen en skrivelse, som kommunerne
kunne indrykke i lokale landbrugsaviser i samarbejde med landbrugets organisationer på lokalt
plan. Denne skrivelse er imidlertid ikke blevet anvendt endnu.
De udfordringer som kommunerne er begyndt at møde betyder, at der opleves et behov for at
engagere de lokale landboforeninger i arbejdet med at lokalisere gode projektområder. Sekretariatet
har derfor, med udgangspunkt i skrivelsen godkendt på sidste møde, udarbejdet et oplæg til en
skrivelse der skal fungere som en fælles hensigtserklæring, som Gudenåkomitéen som
Vandoplandsstyregruppe kan indgå sammen med de lokale landboforeninger.
Skrivelsen præciserer, at vådområdeindsatsen er et fælles anliggende og et fælles ansvar for
kommunerne og landbrugets organisationer. Organisationerne forpligter sig til at være en aktiv
medspiller og opfordre sine medlemmer til at gå positivt ind i dialogen med kommuner og rådgivere
i forbindelse med udpegning af mulige arealer til vådområder og egentlige forundersøgelser.
Skrivelsen kan sendes til de lokale landbo-foreninger med en følgetekst, der i udkast ser således ud:
” Gudenåkomiteen, der er sammensat af politikere fra oplandets kommuner og fungerer som
vandoplandsstyregruppe for oplandet til Randers Fjord, ønsker at indgå et samarbejde med de lokale
landbo-organisationer. Gudenåkommunerne har tidligere arbejdet med en skrivelse om
vådområdeindsatsen, hvor målgruppen var lodsejerne, og hvor kontakten var tænkt at starte med en
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pressemeddelelse. Gudenåkommunerne vil hermed gerne invitere landbrugsformændene til at være
med i et samarbejde om skrivelsen, som vedlægges i et udkast”.

Mulighederne for i højere grad at inddrage landboforeningerne har allerede været drøftet med
formanden for Landboforeningen Midtjylland, Frede Lundgaard Madsen.

Bilag
Bilag 1: Udkast til fælles erklæring
Bilag 2: N-VOP vandplan 1, version 6.4 af 12. oktober 2016
Bilag 3: P-VOP vandplan 1, version 3,7 af 5. september 2016
Bilag 4: N-VOP planperiode 2, version 6 af 1. december 2016
Bilag 5: Kortbilag til N-VOP planperiode 2, version 6 af 1. december 2016
Bilag 6: P-VOP planperiode 2, version 5 af 1. december 2016
Bilag 7: Kortbilag til P-VOP planperiode 2, version 5 af 1. december 2016

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at



forslag til fælles skrivelse for Gudenåkomitéen/Vandoplandsstyregruppen fremsendes til
landbrugets lokale organisationer
orienteringen tages til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.
Korrektion: P projektet ved Bolund har fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse.
Det blev på mødet oplyst, at Venning Pumpelag og Velds Møllebæk d. 8. december 2016 har fået
tilsagn om tilskud til forundersøgelse.
Der er allerede på nuværende tidspunkt ikke nemt at finde egnede P projekter. Der efterlyses andre
virkemidler til at fjerne P fra vandmiljøet. Gudenåkomitéen kunne skrive til ministeriet herom. En
sådan skrivelse skal indeholde dokumentation for, at det med nuværende virkemidler ikke er
realistisk at opfylde reduktionsmålet
I sommeren 2016 blev der holdt et møde mellem nogle af komitéens medlemmer og
landboforeningerne. Mulighederne for at ansætte en oplandskonsulent (finansieret ligeligt at
kommunerne og Landbrugsorganisationerne) blev drøftet. Idéen med at have en person, ansat af
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landbruget, til at facilitere processen med at finde egnede vådområder skal drøftes på
Gudenåkomitéens 1. møde i 2017, hvortil landbrugsorganisationerne inviteres til at deltage. VOS
kommunerne skal meddele VOS Sekretariatet hvilke organisationer, der skal inviteres fra deres
kommune senest 15. januar 2017. Invitation til mødet udsendes sammen med brevet (bilag 1)
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Punkt 5. Vandråd 2017
Baggrund
I forbindelse med udarbejdelsen af 2. generation af vandområdeplaner deltog lokale vandråd i 2014
i udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammet, mere præcis de supplerende foranstaltninger til
forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. Der blev oprettet et vandråd for hvert vandopland,
som blev sekretariatsbetjent at en af de deltagende kommuner. For oplandet til Randers Fjord
bestod vandrådet af 20 organisationer, både landsdækkende og lokale, og rådet blev
sekretariatsbetjent af Viborg Kommune, der dengang også havde formandsposten i
Gudenåkomitéen.
Som led i den politiske aftale om Fødevare- og Landbrugspakken skal der igen oprettes vandråd i
2016-17. Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd (som var i høring indtil 4. november 2016),
skal vandrådene inddrages i arbejdet med at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af
vandområdeplanernes vandløb som kunstige eller stærkt modificerede.
Vandrådene skal således rådgive kommunalbestyrelserne i forhold til at:
-

-

vurdere, om de vandløbsforekomster der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag
til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de af ministeriet
fastsatte opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster
udvælge vandløbsforekomster, der bør analyseres med henblik på at vurdere, om de
opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Derudover kan vandrådet rådgive kommunalbestyrelserne i oplandet i forhold til at:
-

kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første til anden
vandplanperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt
at gennemføre.

Det forventes, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), i starten af december 2016
udsender en ”vandrådspakke” der specificerer opgaven yderligere, herunder hvilke faglige kriterier
og deadlines der gælder. Det første der skal ske er at kommunalbestyrelserne aftaler, hvilken
kommune inden for hvert hovedvandopland der skal varetage sekretariatsbetjeningen og lede
møderne i vandrådet. Det skal meddeles SVANA hvilken kommune der varetager opgaven i løbet
af december 2016.
Vandrådet kan højst bestå af 20 medlemmer. Organisationer og foreninger, der er omfattet af Lov
om vandplanlægnings § 25 stk. 2, kan anmode om at der oprettes et vandråd, og indstille et medlem
og en suppleant til vandrådet. Sekretariatskommunen skal i samråd med de andre kommuner afgøre
hvem der deltager i vandrådet, og senest i december 2016 indberette sammensætningen af vandrådet
til SVANA.
Vandrådet skal derefter anbefale til kommunalbestyrelserne hvilke vandløbsforekomster der bør
udtages til nærmere analyse af om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige
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eller stærkt modificerede. Der vil indgå opdaterede faglige kriterier i ”vandrådspakken”. En samlet
anbefaling fra kommunalbestyrelserne skal sandsynligvis indsendes til SVANA i april 2017.
Sekretariatskommunen skal også samle vurderingerne fra kommunalbestyrelserne om hvorvidt de
vandløb der indgår i ministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever
op til opdaterede faglige kriterier. Vandrådet kan også her komme med anbefalinger til
kommunalbestyrelserne. Sekretariatskommunen skal sende den samlede vurdering til SVANA,
inklusiv eventuelle udtalelser og mindretalsudtalelser fra vandrådets medlemmer til
kommunalbestyrelsernes bidrag, sandsynligvis 1. oktober 2017.
Endvidere kan sekretariatskommunen, sandsynligvis senest 1. oktober 2017, fremsende et samlet
bidrag til SVANA med kommunalbestyrelsernes kommentering på, om nogle af de
vandløbsindsatser der er overført fra første planperiode ikke vil være hensigtsmæssige at
gennemføre, økonomisk eller miljømæssigt. Vandrådet kan også her komme med anbefalinger til
kommunalbestyrelserne.
Sekretariatets bemærkninger
I 2014 vedtog Gudenåkomitéen at Sekretariatet skulle varetage sekretariatsfunktionen for
vandrådet. Dengang var Sekretariatet placeret i Viborg Kommune, der også varetog formandsposten
i Gudenåkomitéen. Sekretariatet for gudenåkomitéen er nu placeret i Silkeborg Kommune, og
formanden er Randers Kommune. Viborg Kommune er dog fortsat sekretariat for
vandoplandsstyregruppen, og tilbyder at varetage sekretariatsopgaven for vandrådet igen.
Af vedtægterne for Vandoplandsstyregruppen fremgår det af §3: Opgaver: Samarbejdet skal
indenfor oplandet til Randers Fjord løse de kommunale opgaver afledt af den statslige
vandmiljøplanlægning, der forudsætter et tværkommunalt samarbejde.
Det er på den baggrund Sekretariatets vurdering, at de enkelte kommuner ved deres godkendelse af
vedtægterne principielt også har tilsluttet sig at Gudenåkomiteen som Vandoplandsstyregruppe
fastlægger hvordan opgaven som sekretariat for vandrådet varetages i oplandet til Randers Fjord.
Tidsplanen bliver ligesom sidste gang meget stram, især den første fase hvor der skal udpeges
vandrådsmedlemmer og suppleanter. Det forventes dog at det i vid udstrækning bliver de samme
medlemmer som i 2014.
I 2014 udgjorde de samlede udgifter til sekretariatsbetjening af vandrådet 327.631,40kr, heraf 565
medarbejdertimer. Opgaven i 2016-2017 forventes umiddelbart at blive mere omfattende end i
2014, da der er lagt op til flere diskussioner i vandrådet og større behov for ekskursioner og bidrag
fra faglig ekspertise.
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Udgifterne til vandrådsopgaven estimeres til ca. 400.000kr. Sekretariatet vurderer, at arbejdet ikke
kan gennemføres indenfor de nuværende ressourcemæssige rammer. Der er ikke afsat midler til
opgaven i Gudenåkomitéens sekretariats budget for hverken 2016 eller 2017.
I 2014 blev udgiften fordelt mellem kommunerne efter en fordelingsnøgle baseret på deres
arealmæssige andel af det samlede opland til Randers Fjord. Fordelingsnøglen fremgår af bilag.
Bilag
Bilag 8: Udkast til bekendtgørelse om vandråd mm., SVANA oktober 2016
Bilag 9: Sammensætning af vandråd 2014
Bilag 10: Vedtægter for Vandoplandsstyregruppen
Bilag 11: Estimeret pris for sekretariatsbetjening af Vandråd Randers Fjord 2016-2017

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 Gudenåkomitéen som vandoplandsstyregruppe fastlægger hvilken kommune der skal
varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet i 2016-2017

Sekretariatskommunen i samarbejde med administrationen i de øvrige oplandskommuner
vurderer hvilke af de medlemmer og suppleanter der indstilles af organisationer og
foreninger der optages i rådet

Sekretariatskommunens ressourceforbrug i forbindelse med vandrådsarbejdet finansieres af
kommunerne i vandoplandet, med udgangspunkt i en oplandsfordelingsnøgle

Referat
Indstillingen godkendt.
Viborg blev valgt som sekretariatskommune for vandrådsarbejdet.
Kommunerne vil blive tilført DUT midler til finansiering af vandrådsarbejdet.
Sidste gang blev vandrådet sammensat fra administrativt hold, men dette kan gøres fra politisk hold,
såfremt dette ønskes. Komitéen udtrykte ikke ønske herom.

Ansøgningsfrist og kriterier for medlemskab af vandrådet vil blive annonceret på kommunernes
hjemmesider, ligesom det forventes at medlemmer af Vandrådet 2014 vil blive gjort opmærksom på
det kommende Vandrådsarbejde via mail. Rekreative brugere forventes i lighed med sidst at kunne
blive tildelt medlemskab.
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Punkt 6. Klimatilpasning i Gudenåkommunerne
Baggrund
Gudenåkomitéen udtrykte på møde 25. september 2015 ønske om at arbejde med klimatilpasning i
Gudenåkomitéregi på et temamøde, hvis emnet blev vurderet interessant, kunne klimatilpasning
være et tilbagevendende punkt på dagordenen. Som følge heraf blev klimatilpasning temaet for
Gudenåkomitéens møde 24. juni 2016 2016.
Mødekredsen blev udvidet til interesserede politikere og embedsfolk i Gudenåkommunerne, og i alt
deltog 38 personer fordelt på 18 politikere, 15 embedsmænd og 5 oplægsholdere. Gudenåkomitéens
budget afholder mødeudgifterne på i alt 22.276,48 kr. Sekretariatet har udelukkende fået positive
tilbagemeldinger vedr. programmet og mødets afvikling og indhold. Oplæggene fra de 4
oplægsholder kan ses på Gudenåkomitéens hjemmeside via linket
http://www.gudenaakomiteen.dk/gudenaakomitéen/moededatoer-og-referater/.
Som opfølgning på klimatilpasningsmødet 24. juni 2016 gives der på indeværende møde en
oversigt over, hvilke klimatilpasningsmæssige sager kommunerne arbejder med. Dette gøres mhp.
at beslutte, hvorvidt og i så fald i hvilket omfang Gudenåkomitéen skal beskæftige sig med
klimatilpasning.

Sekretariatets bemærkninger
Gudenåkomitéen har ikke tidligere beskæftiget sig med klimatilpasning, men Gudenåkommunerne
arbejder allerede med emnet. Alle Gudenåkommunerne har udarbejdet individuelle
klimatilpasningsplaner med fokus på egen kommunes udfordringer med den forventede
klimaforandring.
Gudenåen binder kommunerne sammen, og derfor har en enkelt kommunes handling konsekvenser
for de andre kommuner i systemet. Det taler for et vist omfang af koordination og langsigtet
planlægning samt læring kommunerne imellem. Senest har Gudenåkomitéens embedsmandsgruppe
været på inspirationstur i Vejle kommune 10. november, hvor Vejle kommunes resiliensstrategi og
udvalgte klimaløsninger og problemstillinger blev præsenteret og drøftet.
Gudenåkomitéen diskussioner om klimarelaterede emner kunne give pejlemærker til
Gudenåkommunernes fremadrettede klimaarbejde.
For nuværende arbejdes der på teknisk niveau med følgende klimatilpasningsrelaterede
problemstillinger af tværkommunal interesse:
o
o
o
o

Vådområdeetablering
Coast 2 Coast Climate Challenge (EU projekt)
Regulativrevision
Lavbundsprojekter
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


Gudenåkomitéens arbejde med klimatilpasningsspørgsmål drøftes

Referat
Indstillingen godkendt.
Gudenåkomitéen var tilfreds med mødet - alsidig belysning af problemstillingerne fra flere sider.
Til temamøder blev det besluttet, at der skal inviteres så bredt så muligt.
Gudenåkomitéen var tilfreds med måden, der administrativt blev arbejdet med klimatilpasning på i
kommunerne, og der blev opfordret til samarbejde og erfaringsdeling kommunerne imellem. I det
omfang det er fornuftigt ønsker komitéen at arbejde med klimatilpasning som emne.
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Punkt 7. Tilretning af Gudenåkomitéens forretningsorden
Baggrund
Til Gudenåkomitéen møde 24. juni 2016 var Formanden forhindret i at planlægge mødet og være
mødeleder, hvorfor Næstformanden overtog disse opgaver. Dette forhold er ikke beskrevet i
Gudenåkomitéens forretningsorden. For at præcisere, at næstformanden træder i formandens sted,
hvis denne er forhindret, præsenterer Sekretariatet herunder forslag til en revideret forretningsorden
for Gudenåkomitéen (se bilag 12).
Sekretariatets bemærkninger
Paragraf 7 i Gudenåkomitéens vedtægter fastslår, at Gudenåkomitéen selv fastsætter sin
forretningsorden. Normalvis er Gudenåkomitéen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne
er fysisk repræsenteret på mødet (vedtægternes §9 og §10), men når der er tale om fastsættelse og
ændring af forretningsordenen kræves det, at mindst 2/3 af Gudenåkomitéens medlemmer stemmer
herfor (forretningsordenens § 12).
Sekretariatet foreslår følgende tilføjelser til 2 paragraffer til Gudenåkomitéens forretningsorden.
Tilføjelserne er markeret med kursiv i teksten herunder:
§1
Formanden tilrettelægger møderne i samarbejde med Gudenåkomitéens Sekretariat,
og indkalder til møderne senest 1 måned før mødets afholdelse.
§ 1, 2
Næstformanden træder i formandens sted, i fald denne er forhindret.

§3
Formanden leder møderne.
§ 3,2
Næstformanden træder i formandens sted, i fald denne er forhindret.
Forretningsordenens §13 fastligger, at forretningsordenen træder i kraft ved Gudenåkomitéens
godkendelse.
Bilag:
Bilag 12: Forslag til revideret Forretningsorden for Gudenåkomitéen

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:


Gudenåkomitéen godkender forslag til revideret forretningsorden for Gudenåkomitéen

Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 8. Overordnet program for Gudenåkomiteens møder i 2017
Baggrund
På møde i Gudenåkomitéen 25. september 2015 blev det besluttet, at
Gudenåkomitéens Sekretariat skulle arbejde videre med idéen om temamøder for at kunne gøre
Gudenåkomitéens møder mere strategiske og politiske. I 2016 blev der afholdt et udvidet temamøde
om klimatilpasning (se andet dagsordenpunkt herom).
Sekretariatet præsenterer herunder forslag til overordnede plan for det kommende års møder (se
bilag 13).
Sekretariatets bemærkninger
De 3 årlige møder i 2017forslås, som i 2016, at fordele sig med 2 møder før sommerferien (hhv. d.
10. marts og 23. juni 2017) og et enkelt møde i slutningen af året (d. 8. december 2017). Fredage
formiddage (typisk 9-12) foreslås fortsat som mødetidspunkt.
Møderne forventes afholdt forskellige steder i Gudenåkommunerne, og besigtigelser kunne være et
tilbagevendende element i det omfang, der giver mening for mødet og for Gudenåkomitéen.
Det foreslås, at 1. og 3. møde er ordinære møder, og det 2. møde afholdes som et temamøde. Emnet
for temamødet foreslås at være ”Vandområdeplan II”, dvs. et fokus på emner i relation til
Vandplanerne, regulativer og vandkøbsvedligeholdelse. Der planlægges med invitation af eksterne
oplægsholdere til temamødet
Bilag 13 giver et overblik over den forslåede møderække og dens overordnede indhold.

Bilag:
Bilag 13: Overordnet program for Gudenåkomiteens møder i 2017
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:


Gudenåkomitéen godkender det overordnede program for møderne i 2017

Referat
Indstillingen godkendt.

Ministeren inviteres til at deltage i indvielsen af Hinge Sø projektet, idét det er et af de få
gennemførte P-ådalsprojekter i landet.
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Mødet 3. marts skal udvides, idét Landboforeningsformændene inviteres til at deltage i mødet, se
punkt 3.
Det kunne overvejes at invitere Simon Bjoholm (LMO), der på Horsensegnen er ansat til at
identificere lokaliteter egnet primært til minivådområder.
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Punkt 9. Gudenåkomitéens Jubilæumsskrift.
Baggrund
På møde i Gudenåkomitéen 24. juni 2016 godkendte Gudenåkomitéen Sekretariatets indstilling om
at få udarbejdet et jubilæumsskrift for midler afsat til eventuelle projekter i løbet af 2016. Der skulle
laves et litteraturstudie - en opdateret, populær vidensopsamling om Gudenåen, dens natur, miljø og
hydrologi.
Tidsplanen er, at projektet skulle være færdigt til Gudenåkomitéens sommermøde i 2017.

Sekretariatets bemærkninger
Den nedsatte redaktionsgruppe har besluttet at indlede et samarbejde med Jens Muff fra firmaet
Naturplan. På baggrund af drøftelser i redaktionsgruppen og med Jens Muff er det blevet besluttet at
lave en fuld elektronisk løsning – det skrevne materiale vil være at finde via Gudenåkomitéens
hjemmeside. En elektronisk løsning er dynamisk, giver mulighed for anvendelsen af filmmateriale
og overflødiggør endvidere anvendelsen af midler til trykning og distribution. Det sparede beløb
kan i stedet bruges i materialeudarbejdelsen.
Jens Muff giver på mødet et oplæg, hvor tankerne for projektet gennemgås. Herefter kan
Gudenåkomitéen vurdere, om det præsenterede opfylder formålsbeskrivelsen.
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.
Det blev anbefalet, at der blev fundet et andet navn til siden – ordet ”jubilæum”.
Siden må gerne være responsivt, og kunne indeholde QR koder til krydsningspunkter. Den
rekreative brug af Gudenåen hører hjemme i GudenåSamarbejdet mere end på
jubilæumshjemmesiden.
Siden kan indeholde en tæller for antallet af brugere.

Punkt 10. Orientering fra GudenåSamarbejdet
Baggrund
GudenåSamarbejdet flyttede pr. 1. januar 2016 fra Gudenåkomitéen og over i et borgmesterforum,
der administrativt bakkes op af kommunaldirektører og kommunernes udviklingsenheder.
Gudenåkomitéen har ved flere lejligheder, bl.a. på møde den 11. december 2015, givet udtryk for, at
de gerne vil opdateres om GudenåSamarbejdets fremdrift.
Udviklingschef i Silkeborg kommune, Gregers Pilgaard, gav den 4. marts 2016 Gudenåkomiteen en
orientering om det nye, opdaterede Gudenåsamarbejdes opstart. På mødet den 9. december vil
netværkskoordinator Gunhild Øeby Nielsen orientere om fremdrift i 2016 og de foreløbige planer
for 2017.
GudenåSamarbejdets sekretariats bemærkninger
B Borgmestrene, GudenåSamarbejdets politiske styregruppe, godkendte i juni 2016 en handleplan
for 2016 (bilag 14), der udmønter GudenåSamarbejdets opgaver i 2016 i to hoveddele:
1. Løbende synliggørelse af eksisterende oplevelsesmuligheder ved og omkring Gudenåen ad
eksisterende formidlings- og kommunikationskanaler
2. Kvalitetsudvikling af Gudenå og opland som sammenhængende fritidsområde
Disse er konkretiseret i handleplanen - blandt andet i en beslutning om at sætte skilte på alle broer
over Gudenåen af hensyn til de sejlende – et ønske, der bl.a. er udtrykt i Gudenåkomitéens
Partnerskab Vandvejen (se link 1, s. 5).
På mødet vil Gunhild orientere om status på de konkrete aktiviteter, der er sat i gang i 2016:
Ad 1:




Formidling på de 7 kommuners og visit`ernes facebookkanaler
Formidling på de 7 kommuners web – se link 2-5
Samarbejde om formidling af begivenheder o.l., fx indvielse af Træksti, Gudenåkomitéens
pressemeddelelser

Ad 2:







Skilte på broer og ind til teltpladser (bilag 15)
Revision og genoptryk af VisitGudenaas kortmateriale
Printbare friluftskort over hele Gudenåen
Ny folder om Trækstien
Samarbejdet med visit-organisationerne
For-projekt vedr. digitalt kort (oplevgudenaa.dk)
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Udkast til handleplan og budget for 2017 behandles af faglig styregruppe den 14. december med
henblik på behandling og godkendelse i direktørforum den 27. januar og borgmesterforum den 24.
februar.
Det er sekretariatets vurdering, at det nye, opdaterede GudenåSamarbejde i vidt omfang følger de
anbefalinger, som Gudenåkomitéen overdrog det nye GudenåSamarbejde i december 2018 se s. 5 i
link 6.

Bilag og links
Bilag 14: GudenåSamarbejdet. Arbejdsplan 2016
Bilag 15: Udkast til skilte_notat
Link 1: Gudenåkomiteens og OplevGudenaas partnerskab Vandvejens rapport:
http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=2234
Link 2: Trækstien på silkeborg.dk: www.traekstien.silkeborgkommune.dk
Link 3: Trækstien på Favrskov.dk: https://oplev.favrskov.dk/naturperler/pramdragerstien-traekstien
Link 4: Trækstien på Viborg.dk: http://oplevelser.viborg.dk/Natur/Ud-inaturen/TraekstienVedGudenaaen
Link 5: Trækstien på Randers.dk: https://natur.randers.dk/besoeg-naturen/vandrestier/gudenaastien/
Link 6: Gudenåkomiteens overdragelsesnotat:
http://www.gudenaakomiteen.dk/media/80809/overdragelsesdokument.pdf. Se anbefalinger se s. 5

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
 Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning
Referat
Indstillingen godkendt.

Formanden orienterede om personlige oplevelser på trækstien, og opfordre kommunerne til at sørge
for en så godt vedligeholdelse som muligt.
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Punkt 11. Orientering om status for kommunalt samarbejde om forslag til Gudenåens
fremtidige forløb ved Tange Sø
Baggrund
Borgmestrene i Favrskov, Viborg, Randers og Silkeborg kommuner igangsatte i efteråret 2015 et
arbejde, der skal udarbejde forslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø. Arbejdet ledes at
en styregruppe bestående af udvalgsformænd og byrådsmedlemmer fra de 4 kommuner, og
gennemføres af en tværkommunal teknisk arbejdsgruppe. Der orienteres om status for samarbejdet
og den videre proces.

Sekretariatet bemærkninger
Der er afholdt et møde mellem borgmestrene i de 4 kommuner 31. oktober 2016, hvor de fremsatte
løsningsmodeller blev drøftet. Efter mødet blev der udsendt en pressemeddelelse (10. november
2016; bilag 16), hvori GudenåSamarbejdet peges på som det forum, der kan vurdere mulighederne
for at udbygge løsningsmodellernes turistmæssige potentiale.
Der forventes et oplæg i 2018, som kan anvendes i fremtidige drøftelser med staten om Gudenåens
fremtidige forløb ved Tange Sø.

Bilag
Bilag 16: Samarbejde om Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø_pressemeddelelse 10.11.2016

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 12. Budget for Sejladsområdet 2017
Baggrund
Budgetforslag for sejladsområdet 2017 præsenteres herunder.
Sekretariatet bemærkninger
Lønningerne er fremskrevet til 2017 niveau og det estimeres, at 50% af koordinatorens arbejdstid i
2017 bruges på sejladsområdet – en udgift på 425.000
Der er ikke i budgettet forudsat at kommunernes medgåede tid i forbindelse med administration af
sejladsområdet finansieres. Pengene anvendes i stedet til Gudenåkomitéens hjemmesider.
Udgiften til drift, udvikling og support af hjemmesider er samlet set den største udgift fraregnet
lønudgiften. Dels afholdes en del af udgifterne til etableringen af GudenåSkyen (25% svarende til
124.500 kr.) som følge af Gudenåkomitéens beslutning at fordele udgiften over 2 budgetår. Der er
afsat penge til udvikling af en helt ny gæstemærkeløsning til strækningen Tørring – Klostermølle på
baggrund af et estimat givet af firmaet Novicell (pt. ingen kravspecifikation). Desuden har testfasen
af GudenåSkyen klargjort, at udlejerne på nuværende tidspunkt kan pege på flere
forbedringsmuligheder.
Der er som ny post afsat penge til juridisk bistand.
Udgifter til de øvrige poster er stort set uændrede fra tidligere års budgetter.

Indtægterne afhænger af antallet af koncessioner i brug (både langturs og timekoncessioner) samt
antallet af registrerede både og gæstemotorbåde. Det antages i budgetforslaget for 2017, at antallet
af koncessioner bliver en anelse lavere. Udnyttelsen af koncessionerne på strækning 1 i
koncessionsperioden 2013-2016 ikke var fuldstændig for alle udlejere, og derfor forventes en
nedjustering. Der har endvidere ikke været henvendelse fra nye udlejere i den periode, hvor den nye
godkendelsesordning har været annonceret. Det antages, at antallet af registrerede både og
gæstemotorbåde er uændret set i forhold til 2015.
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Budgetforslag 2017 Sejladsområdet
Lønudgifter – koordinator*
Lønudgifter - kommunale medarbejdere
Drift og support af hjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk
Udvikling på www.sejladspaagudenaaen.dk
Udvikling af Gæstemærkesystemet på www.sejladspaagudenaaen.dk
De sidste 25 % af udviklingen af selve GudenåSkyen
Drift og support af hjemmesiden GudenåSkyen
Udvikling på GudenåSkyen
Grafisk konsulent (kortfolder og tryk)
Årlig udgift til betalingsmodul
Mødeafholdelse
Ydelse til økonomikonsulent
Juridisk bistand
Diverse
Gebyr på bådregistrering
Gebyr på udlejningskoncessioner

Udgifter

Indtægter

425.000
0
60.000
30.000
40.000
124.500
60.000
45.000
60.000
5.000
10.000
18.500
30.000
2.200

910.200

600.000
310.200
910.200
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*lønudgiften indeholder teknologileje samt overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles ligeligt mellem
sejladsbudgettet og Gudenåkomitéens budget.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


Gudenåkomitéen godkender budgetforslaget for sejladsområdet 2017

Referat
Indstillingen godkendt.

Punkt 13. Udlejningssejladsen på Gudenåen
Baggrund
Sekretariatet giver herunder en orientering om hvad der er sket på området vedr. udlejningssejls i
Gudenåsystemet siden sidste møde i Gudenåkomitéen 24. juni 2016, og hvad der forventes at ske på
området frem til komitéens første møde i 2017.
Sekretariatets bemærkninger
Siden sidste møde i Gudenåkomitéen, har det været afholdt et dialogmøde med kanoudlejerene
5.september 2016. Hvor fokus på tidligere dialogmøder har været på den kommende
koncessionsordning (bilag 17), omhandler dialogmøderne i højre grad end tidligere også andre
emner relevant for udlejningssejladsen. Sekretariatet fortsætter den gode dialog med udlejerne i en
dialogmøderækken for 2017.
Annoncering af godkendelsesmodellen
Både kommuner og Gudenåkomitéens Sekretariat har annonceret godkendelsesmodellen som
besluttet på Gudenåkomitéens møde 24. juni 2016. Dvs. Gudenåkomitéens hjemmeside foruden
materialet til brug for selve godkendelsen også indeholder let tilgængelig information om
koncessionsperioden 2017-2020 - her beskrives hvordan man bliver godkendt som kanoudlejer og
hvilke forpligtigelser, man får i den forbindelse. Der findes information om ordningen på
kommunernes fælles sejladshjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk, og kommunernes egne
hjemmesider enten henviser til hjemmesiden eller informerer om ordningen.
Sekretariatet har ifm. annonceringgen af ordningen kontaktet alle nuværende udlejere om gjort dem
opmærksomme på, at materialet var online, udsendt en pressemeddelelse samt benyttet
GudenåSamarbejdet til at informere om ordningen på Twitter og Facebook
Proces frem mod GudenåSkyen – et elektronisk administrationssystem til håndtering af
langturssejladser på strækningen Tørring-Klostermølle.
Kanoudlejerne har deltaget i testningen af GudenåSkyen (i alt 3 testgange) – den sidste testgang er
netop afsluttet. IT firmaet har overholdt alle deadlines, og der har været et godt samarbejde. Det
forventes, at der indgås aftale med IT firmaet om at drifte og hoste GudenåSkyen.
Sekretariatet har oplevet et stort engagement fra udlejernes side i testfasen og en stor arbejdsindsats.
Der bliver taget ejerskab til systemet. IT systemet forventes frigivet til endelig prøve 15. januar
2015, hvorefter der er yderligere 10 dage til at finde evt. fejl og mangler. Herefter kan godkendte
udlejere få adgang til GudenåSkyen og nedhente sejladser i takt med, at deres kunder afgiver deres
ordre.

Bilag
Bilag 17: Mødeopsummering_5. dialogmøde 20. september 2016
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Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.

GudenåSkyen har som samarbejdsprojekt været positivt– udlejernes arbejdsindsat har været
forbilledlig, hvilket komitéen anderkendte.
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Punkt 14. Gæstemærkeordningen for ikke-hjemmehørende fartøjer i Horsens og Hedensted
kommuner
Baggrund
For at må sejle i gæstefartøj på strækningen skal der erhverves et gæstemærke ved Tørring
Teltplads til 125 kr. (5 dages varighed) – der en mere information om ordningen generelt at hente i
tidligere mødereferater fra Gudenåkomitéens møder.
Gudenåkomitéen skulle have vendt gæstemærkeordningen på strækningen Tørring-Klostermølle på
møde 24. juni 2016, men punktet blev ikke behandlet, da det blev besluttet, at der skulle forsøges at
blive lavet en løsning på politisk niveau mellem Horsens og Hedensted Kommune.
Hedensted kommune bemærker
Resultatet af disse drøftelser blev, at Gudenåkomitéens Sekretariatet administrerer ordningen og
prisen fremadrettet bliver 100 kr. per mærke. Pengene herfor skal gå til administration af det
digitale system og kontrol af de gæstesejlende.
Gudenåcenterets Støtteforening (GUS) har tidligere administreret gæstemærkeordningen og al
indtægt for salget er tilfaldet dem. Med den nye ordning vil de blive betalt for tilsynet baseret på
hvor mange starter der er fra Tørring.
Resultatet af den politiske drøftelse blev forelagt GUS (se bilag 18), der så sig ikke i stand til at
forsætte med at administrere ordningen på kommunernes vegne ud fra de forelagte vilkår. Med den
indeværende ordning har der været et overskud til GUS på cirka 50.000 årligt. Med den nye vil
overskuddet kun blive cirka 10.000 årligt. Disse tal er dog forbeholdt, at der er et mersalg
(overnatninger, kørselstilbud ol.) ved den nuværende direkte kundekontakt. Dette mersalg frygter
GUS vil falde, da man i den nye ordningen ikke længere har den direkte kontakt til kunderne.
Gus har derfor bedt Hedensted Kommune opsige den nuværende kontrakt senest pr. 31/12-2016, da
de mener, at grundlaget for den nuværende kontrakt ikke længere er tilstede.
Det betyder, at GUS driver Tørring Teltplads på de nugældende vilkår driver teltpladsen i 2017
sæsonen.
Der vil i tiden frem til 2018 sæsonen forsøges at nå frem til en ny aftale hvor de økonomiske
rammer er tilfredsstillende for begge parter. På mødet med GUS blev der talt om, at det kunne være
formålstjenestelig, at der ved den årlige afslutningsfest for de frivillige kom et indlæg fra
borgmesteren om den fortsatte kommunale opbakning til støttforeningens arbejde på Tørring
Teltplads. Borgmesteren har efterfølgende meddelt, at hun ønsker at deltage med et indlæg.

Økonomi
Der er sat penge af på det fælles sejladsbudget til at udvikle et system primo 2017 ud fra et
forestilling om det simpleste system muligt. Om budgettet rækker afhænger bl.a. af hvor komplekst
et system, der ønskes. Dette skal afklares i januar 2017 og munde ud i en kravspecifikation. Fra
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teknisk side i Hedensted kommune er givet udtryk for, at GUS´erfaringer bør inddrages i
udarbejdelsen af kravspecifikationen til IT firmaet.
Bilag:
Bilag 18: Referat fra mødet vedr. den nye ordning for gæstesejladsen på Gudenåen
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at


Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.

Den aftalte ordning mlm Horsens og Hedensted skal udmøntes i løbet af i år. Formandskabet
udtrykte tillid til, at kommunerne fandt en for alle parter tilfredsstillende løsning
Skanderborg kommune forslog, at man så på en prisharmonisering for gæstesejlads i
GudenåSystemet.
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Punkt 15. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen
Baggrund
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) holder 2 årlige møder, og der har netop
været afholdt møde 10. november 2016 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Herunder
orienteres om mødet.
Sekretariatets bemærkninger
Brugerrådet blev indledningsvist orienteret af Sekretariatet om emner fra Gudenåkomitéens møder
af relevans for Brugerrådet. Emnerne fremgår af bilag 19.

Derudover blev følgende emner vendt: Sejladskontrol; Politiets svar på Gudenåkomitéens skrivelse
vedr. fart; udlejningssejladsen; grøde og sandbanker i Gudeåen og regulativrevision

Bilag:
Bilag 19: Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 10. november 2016
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at:


Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning

Referat
Indstillingen godkendt.
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Punkt 16. Punkter til næste møde
Det drøftes på indeværende møde, hvilke emner komitéen ønsker belyst på det første komitémøde i
2017
Sekretariatet foreslår følgende emner til dagsordenen:








VOS
Vandråd
Regnskab for Gudenåkomitéen 2016
Budget for Gudenåkomitéen 2018
Orientering om udlejningssejladsen 2017
Regnskab for Sejladsområdet 2016
Udlejningssejlads
a. Overblik over ny koncessionsperiode.
b. GudenåSkyen

Til mødet 10. marts 2017 inviteres Landboformændene (se referatet fra punkt 8), og mødet udvides
følgeligt med ca. 1 time
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Punkt 17. Eventuelt
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