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Afbud Frederikshavn Kommune 
Hjørring Kommune 
Ikast-Brande Kommune 

 
Mødeleder 

 
Jens Lauritzen 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 7. februar 2018 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling:  

Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 

 

Indstilling godkendt. 

 

2. Præsentation af Limfjordsrådets medlemmer og Formandskabets arbejde i 2014-2018 

 

Indstilling:  

Sekretariatet indstiller, at: 

• Rådets medlemmer indleder med en kort præsentation af sig selv. 

• Orienteringen om formandskabets arbejde i foregående periode tages til efterretning 

 

Baggrund: 

Som oplæg til konstitueringen af Limfjordsrådet orienterer tidligere formand for Limfjordsrådet (Jens 

Lauritzen) om det politiske arbejde i den forgangne valgperiode.   

 

Efter en kort præsentationsrunde blev orientering om det politiske arbejde i den forgangne valgperiode 

taget til efterretning.  

 

3. Konstituering.  

 

Indstilling:  

Sekretariatet indstiller, at: 

• Limfjordsrådet vælger en Formand og Næstformand for Limfjordsrådet. 

 

Baggrund: 

Jf. § 13 i de gældende vedtægter for Limfjordsrådet: 

”Forummet vælger en formand og næstformand, som har til opgave at optræde: 

• Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen, samarbejdspartnere, 

staten m.fl. 

• Som mødeleder. 

• Som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde. 

Formandskabet skal være folkevalgt. 

 

Formand og næstformands valgperiode følger den kommunale valgperiode.” 
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I forbindelse med konstitueringen er der reserveret et ekstra lokale ifald, der er behov for en drøftelse i 

en mindre gruppe. 

 

Bilag: 

• Gældende vedtægter kan ses her: 

http://www.limfjordsraadet.dk/media/40699/vedtaegterplusforpluslimfjordsraadet-1.pdf  

• Forretningsorden for Limfjordsrådet kan ses her: 

http://www.limfjordsraadet.dk/media/40697/revideret-forretningsorden-for-limfjordsraadet-

2012.pdf  

 

Vesthimmerlands Kommunes repræsentant Jens Lauritzen blev genvalgt som formand for 

Limfjordsrådet. 

Jammerbugt Kommunes repræsentant Jens Chr. Golding blev genvalgt som næstformand for 

Limfjordsrådet. 

 

4. Limfjordsrådets opgaver herunder vandplanarbejdet og anbefalinger fra det gamle Limfjordsråd 

 

Indstilling:  

Sekretariatet indstiller, at: 

• Orienteringen om Limfjordsrådets opgaver tages til efterretning. 

 

Baggrund: 

Limfjordsrådet blev dannet i 2007 og er et politisk forum for samarbejde mellem 18 kommuner. Rådets 

formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder specielt varetagelse af de 

kommunale opgaver i forbindelse med implementeringen af Vandplanerne. Limfjordsrådet er bl.a. 

Vandoplandsstyregruppe og koordinerer som sådan den kommunale vådområdeindsats i Danmarks 

største hovedvandopland ”Limfjorden”. Dette dækker ca. 1/6 af Danmarks areal. 

 

Det tidligere Limfjordsråd har på møde den 15.09.2017 drøftet anbefalinger til det nye Limfjordsråd. 

Disse vil også blive præsenteret på mødet. 

 

Bilag: 

• Se eventuelt mere om Limfjordsrådets arbejde i den nyeste årsrapport for 2017: 

http://www.limfjordsraadet.dk/referater-og-arkiv/%C3%A5rsberetninger/ 
 

Indstilling godkendt. Der henvises til vedlagte slides. Videoer med henholdsvis et vådområdeprojekt 

ved Fiskbæk (Viborg) og stenrevsprojektet ved Livø blev vist og kan genses her: 

• https://www.youtube.com/watch?v=4lxlCKLK-wE 

• https://www.youtube.com/watch?v=0MQZE7ixYqA 

 

Umiddelbare forslag til temaer (evt. på temadage), der kunne tages op i rådsregi var bl.a.: 

• Udvikling i Limfjordens fiskebestande. 

• Problematik vedr. tilstedeværelsen af sæler i å-mundinger. Holstebro orienterede kort om 

kommende dialogmøde ult. februar med Miljøstyrelsen i forhold til afklaring af viden på 

området.  

• Ribbegoplers betydning i Limfjorden. 

• Klima 
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5. Vandrådsarbejdet i 2017.  

 

Indstilling:  

Sekretariatet indstiller, at 

• Limfjordsrådet tager orientering om vandrådsarbejdet i 2017 til efterretning. 

 

Baggrund:  

Sekretariatet orienterer om resultatet af vandrådsarbejdet herunder processen; seneste møde i 

vandrådet samt vandrådets indstilling til staten vedr. afgrænsning af vandområder i vandplanerne og 

forslag til kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder. 

 

Indstilling godkendt – Der henvises til vedlagte slides. 

 

6. Limfjordsrådets møder i 2018 

 

Indstilling:  

Sekretariatet indstiller, at 

• Forslag til mødedatoer for Limfjordsrådet i 2018 godkendes. 

• Mødested for afholdelse af Limfjordsrådets møder drøftes 

• Eventuelle forslag til mødeindhold / temaer drøftes  

 

Baggrund:  

Sekretariatets forslag til mødedatoer i Limfjordsrådet i 2018 er: 

20. april, 29. juli, 21. september & 7 december. 

 

I 2017 blev der afholdt 2 møder i Skive og 3 i Aalborg.  

 

Mødedatoer for Limfjordsrådets møder i 2018 blev godkendt med den bemærkninger, at ”29. juli” var 

en trykfejl, der skulle have stået 29. juni. Mødestart bliver kl. 9.00, og møder afholdes skiftevis i 

Aalborg og Skive. 

 

Suppleanter får tilsendt samme materiale som medlemmer. I fald et medlem ikke selv kan deltage i et 

rådsmøde, aftaler denne selv med suppleanten vedr. mødedeltagelse.  

 

7. Presse         

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller: 

• At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes. 

 

Nordjyske havde inden mødet henvendt sig vedr. et interview i forlængelse af det konstituerende 

møde.  

 

Formandskabet opfordrede til, at rådsmedlemmerne benyttede deres pressekontakter til at orientere 

lokalpressen om rådsarbejdet m.v. Specielt i den vestlige del er der behov/potentiale for øget 

pressedækning. 
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8. Orientering/Bordet rundt. 

 

Jens Lauritzen orienterede om afholdelse af møde 8. marts med medlemskommunernes borgmestre 

om Limfjordsrådets arbejde. Formålet er at sikre en veldifineret platform med tydelige rammer, 

indenfor hvilke rådet bedst muligt kan understøtte medlemskommunernes miljøarbejde.  

 

Rådsmedlemmerne opfordrer borgmestrene til at prioritere dette møde. 

 

9. Eventuelt 

 

Der var ikke punkter under eventuelt. 


