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Færgesekretariatets april/maj 2017 rapport 

 

- møde 3/4 med proceskonsulent om sekretariatsarbejde, Svendborg 

- drøftelser om fælles bunkersindkøb 4/4 med Kalundborg og Ærø 

- drøftet SFs beslutningsforslag om tvungen batterifærge køb med politikere 5/4 

- 6/4 assisteret i forhold til klager over nyt bookingsystem i medlemskommune 

- gennemgået mulige batteriinvesteringer 8/4 med medlem 

- Færgesekretariatets formand i Vækstteamet for det Blå Danmark 18/4 

- indlæg om Færgesekretariatet 19/4 på Oslobåden for Danish Maritime Ferry Group 

- drøftet Høringsoplægget til Christiansborg med Udvalgssekretæren  

- deadline 21/4 på Medlemsbladet 

- møde på Scandic Copenhagen 22/4 om Årsmødet 

- møde på Ærø 24/4 med forsikringsmægler 

- 26/4 orientering om lovforslag L197 om Landevejsprincippet 

- Formandsmøde 28/4 i Kalundborg 

- endnu et forberedelsesmøde 1/5 på Scandic Copenhagen 

- forberedende årsmødeinterview 2/5 med Søfart 

- Høring 3/5 på Christiansborg om Færgesekretariatet med 100 deltagere 

- Årsmødemiddag 3/5 på Scandic Copenhagen med 60 deltagere 

- Internt Årsmøde 4/5 på Scandic Copenhagen med 40 deltagere 

- udsendt Medlemsbladet (oplag 1200) maj nummeret til medlemmer, samarbejdspartnere mv. 

- interview med P4 Fyn om afløserfærgeprojektet 

- udsendelse 9/5 af Formandens Nyhedsbrev som opfølgning på Årsmødet 

- materiale/interview med Lollands Folketidende om afløserfærgeprojektet 
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- 10/5 fastlagt Folkemødeprogrammet for Færgesekretariatet 

- møde 11/5 med Erhvervsministeriets kontor for Turisme 

- frokostmøde 11/5 med Økonomi-og indenrigsministeren om Landevejsprincippet 

- 12/5 søgt sikret at kritik fra de større øer af fordelingsforslag under Landevejsprincippet ikke 

fortsætter i medierne 

- 15/5 udsendt trailer til Færgesekretariatets turismefremmefilm 

- reception 15/5 på Skoleskibet Danmark i Helsingør 

- drøftet B98 fra SF om tvungen brug af batterifærger med Christiansborg politikere 16/5 forud for 

1. behandlingen  

- kort besvaret to høringsskrivelser fra Søfartsstyrelsen om regelforenkling og arbejdsmiljø  

- gennemgået Småøernes aktindsigt om kommunernes anvendelse af Landevejsprincippet mv.  

- færdiggørelse og udsendelse af program mv. for studietur om færger primo juni til Stockholm 

- afleveret regnskab for april/maj til Ærø Kommune 

- 18/5 udsendt oplæg om fælles bunkersindkøb 

- udarbejdet Årsmøde referat samt endeligt arbejdsprogram 2017/18 

- møde 18/5 på Ærø med maritim udstyrsleverandør 

- introduktionsmøde for nyt Styregruppemedlem 18/5 i Svendborg 

- fulgt forhandlingerne om B98 og udsendt lille rapport 19/5 

- udsendt Færgesekretariatets rapport for april/maj 22/5 

Blandt de kommende arrangementer kan nævnes: 

- møde 23/5 i København om finansiering af afløserfærgeprojektet 

- kvartalsmøde 23/5 med KL 

- afskedsreception for vicedirektør i Søfartsstyrelsen 24/5 

- konference om autonome færger 29/5 på SIMAC, Svendborg 

- møde 1/6 med Dansk Folkeparti 

- Borgmestermøde 2/6 hos Dansk Metal om Afløserfærgeprojektet 

- studietur til svenske færgerederier 6.-8. juni med 19 delegationsdeltagere 
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