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Færgesekretariatets april / maj 2018 rapport 

 

- møde Quantic, Søborg 3/4 om ø-panelet og spørgeskemaer 

- møde 3/4 med journalist Volander, Hellerup 

- medlemsdrøftelse og projekt om fuel-optimering og måling 3/4 

- projektmøde OMT om afløserfærgen 4/4, Hørsholm 

- fremsendt teknisk besøgsrapport Bågøfærgen 4/4 

- formandsmøde 5/4 i KL 

- aftalt 5/4 indlæg om Færgesekretariatet i Dansk Færgehistorisk Selskab 

- 6/4 udsendt godkendt Styregruppemøde referat fra marts mødet 

- søforsikringsmøde 9/4 i Horsens Kommune 

- møde om drift af afløserfærge 10/4, Svendborg Kommune 

- søforsikringsmøde 11/4 i Aabenraa Kommune 

- møde med redaktør om Medlemsbladet 12/4, Roskilde 

- møde om betalingssystemer til færger 12/4, Nærum 

- udsendt materiale 13/4 til medlemmer om de nye persondataretlige krav 

- finansieringsmøde om afløserfærgen 16/4, København 

- drøftelser 17/4 om markedsværdien af statsgaranti til afløserfærgen 

- møde proceskonsulent 18/4, Svendborg 

- udsendelser 19/4 af endeligt Årsmødeoplæg mv. 

- Søfartsstyrelsens høring 19/4 om fremtidig dansk Havplan  

- pressemeddelelse 19/4 om det udvidede sydfynske Ø-hop 

- medlemsmøde om afløserfærgen som delprojekt 20/4 

- møde med journalist om Sociale Medier 20/4, Hellerup 
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- møde 20/4 med færgeserviceleverandør, København 

- overvejelser 23/4 om udvidelse af rammeaftalen med Viking 

- note 24/4 til Erhvervsministeriet om afløserfærgen 

- EU digitaliseringsprojekt ECOPRODIGI konference 23-24/4, Göteborg  

- søforsikringsmøde 25/4 med Langeland Kommune 

- søforsikringsmøde 25/4 med Lolland Kommune 

- udsendelse 25/4 af Ø-panel spørgeskema til øerne 

- søforsikringsmøde 26/4 med Holbæk Kommune 

- møde finanskonsulent om afløserfærgen 26/4, Hellerup 

- venligheds/servicekursus 30/4 i Skive Kommune 

- udpegelse 30/4 af revisor til ECOPRODIGI projekt via Erhvervsstyrelsen 

- godkendelse 30/4 af fælles Folkemødemateriale og events med SaDS 

- endelig korrektur og godkendelse af Medlemsbladet maj 2018 

- udsendelse 1/5 af LinkedIn invitationer til at følge Færgesekretariatet 

- hastenotat 2/5 til Økonomi-og indenrigsministeriet om afløserfærgen 

- drøftelse med ØIM 2/5 om udskydelsen af Landevejsprincipevalueringen  

- IT og budgetmøder 1/5, Ærø Kommune 

- møde i Bombebøssen med maritime repræsentanter 2/5, Christianshavn 

- formandsmøde 3/5 i Kalundborg Kommune 

- aftale 3/5 om regelsaneringsmøde med Søfartsstyrelsen 

- formandsmateriale 5/5 til Årsmødet 

- radiointerview 7/4 med P4Øst om Færgesekretariatets årsmøde og aktiviteter 

- Årsmøde 8-9/5, Odder Kommune 

- udsendt pressemeddelelser 9/5 og 10/5 om Årsmødet mv. 
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- aftale 11/5 om Færgesekretariatets Folkemødedebat med tre borgmestre 

- udsendt takkebreve 15/5 til alle Årsmøde bidragsydere  

- testoplæg 16/5 om brændstofmålinger på medlemsoverfart 

- udarbejdet opfølgende Årsmødemateriale 16/5 til endelig godkendelse 

- opdateret vikarleveringsaftale 16/5 med Job2Sea 

- undersøgt ankemuligheder mv. i forhold til kontrolafgifter med medlem 17/5 

- udsendt 17/5 medlemsforslag til optimering af smøreolieleverandør mv.  

- set på tilbud om konkurrencedygtig dansk simulatortræning 18/5 

- støtteudtalelse til DBI 22/5 i forhold til regelforenkling af brandregler til søs 

- møde færøsk trafikminister og færgerederi 23/5 om afløserfærge og samarbejde 

- interview med Søfart 23/5 om den nye færgeskipperuddannelse 

- fastlæggelse 23/5 af næste venlighedskursus i Svendborg til juni 

- reception for ø-ordfører Mette Dencker 24/5, Christiansborg 

- drøftelse 25/5 om opfølgning/tilbud på automatiske betalingssystemer 

- Ø-hop orienteringsmøde 28/5, Svendborg 

- batterikursus for medlemmer 28-29/5, Marstal Navigationsskole  
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