
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for Gudenåkomitéen 

 

 

 

Et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og 
beskyttelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

§ l. Samarbejdets navn  

Samarbejdets navn er Gudenåkomitéen.  
 
§ 2. Formål 
Gudenåkomitéen har til formål at rådgive alle medlemskommunerne i oplandet til Gudenåen og 
Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse, klimatilpasning samt rekreativ anvendelse af 
Gudenåens vandsystem. Komitéen skal særligt arbejde for en koordineret, afbalanceret og 
sammenhængende indsats for rekreativ anvendelse, et helhedsorienteret fokus på klimatilpasning, 
og beskyttelse af natur og miljø i vandsystemet og de nære omgivende arealer. Gudenåkomitéen 
skal søge politisk og faglig indflydelse nationalt. 
 
§ 3. Opgaver  
Komitéens arbejdsområde er vandområderne i Gudenåens vandsystem inkl. Randers Fjord og 
landarealer, hvor der er snæver sammenhæng mellem natur- og miljøforhold og/eller 
arealanvendelsen i vandet og på land.  
 
Gudenåkomitéen skal 
• Følge udviklingen i natur-, miljø- og forureningsforhold i Gudenåens vandsystem, herunder holde 
sig ajour med resultaterne af den statslige overvågning.  
 
• Følge udviklingen i den rekreative anvendelse af vandsystemet og de vandnære arealer og vurdere 
mulighederne for at tilgodese de forskellige interesser i den rekreative anvendelse af områderne.  
 
• Drøfte indsatser til beskyttelse af natur- og miljø i oplandet til Randers Fjord og prioritering af de 
forskellige anvendelsesinteresser i og omkring vandområderne.  
 
• Udgøre de deltagende kommuners organ for fælles udtalelser til og samarbejde med andre 
myndigheder om Gudenåen og dens opland.  
 
• Medvirke til en koordinering af planlægning vedrørende miljø, natur, klimatilpasning og 
rekreative forhold omkring Gudenåen og Randers Fjord   
 
• Stille forslag til naturgenopretningsprojekter eller lignende projekter af betydning for større dele af 
Gudenåsystemet. Dette vil typisk omhandle Gudenåens hovedløb, inkl. Randers Fjord og arealer 
heromkring samt projekter af generel betydning omkring sidetilløb.  
 
• Være tværkommunal, politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen. 

• Anbefale løsninger i spørgsmål om klimatilpasning og bidrage til, at der tages afsæt i en fælles 
forståelse af problemstillinger for Gudenåsystemet som helhed, når den enkelte kommune forvalter 
vandhåndtering i egen kommune. 

• Medvirke til interessentinddragelse i tværkommunale emner inden for komitéens opgaveområde.    
 
§ 4. Gudenåkomitéens sammensætning  
Kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord kan optages som medlemmer af 
Gudenåkomitéen. Følgende kommuner har dermed krav på medlemskab, hvis de ønsker dette: 
Favrskov, Hedensted, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, 



 

Syddjurs, Vejle, Viborg og Aarhus.  
 
§ 5. Udpegning af medlemmer 
Medlemskommunerne repræsenteres i Gudenåkomitéen af 1 repræsentant, der vælges af og blandt 
byrådet, fortrinsvis blandt kommunens Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder 
vandplanarbejdet sorterer). For hver repræsentant vælges på samme måde 1 suppleant. 
 
Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.  
 
§ 6. Valg af formand og næstformand 
Gudenåkomitéen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver 
funktionsperiode. 
 
§ 7. Forretningsorden 
Gudenåkomitéen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
§ 8. Ændring af vedtægter 
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse i minimum 2/3 af de respektive byråd. 
 
§ 9. Sekretariat 
Der etableres en fælles sekretariatsfunktion, der sekretariatsbetjener Gudenåkomitéen. 
 
Gudenåkomitéen beslutter placering og ledelse af Sekretariatet.  
 
Det er sekretariatets opgave at sekretariatsbetjene Gudenåkomitéen, herunder bl.a. at indsamle, 
bearbejde og præsentere faglig viden relateret til opfyldelse af Gudenåkomitéens formål.  
 
§ 10. Medlemsbidrag 
Medlemsbidraget fastlægges efter en fordelingsnøgle besluttet i de respektive byråd. 
Gudenåkomitéens Sekretariat aflægger årligt regnskab til Gudenåkomitéen. 
 
§ 11. Udtræden og opløsning  

Udtræden kan ske med dags varsel til en 1. januar.  
Opløsning af Gudenåkomitéen kan kun ske efter vedtagelse i hvert af de respektive byråd. 
 
§ 12. I krafttrædelse 
Vedtægten træder i kraft ved godkendelse på møde i Gudenåkomitéen og efterfølgende vedtagelse i 
de respektive byråd. 
 
 
 


