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Færgesekretariatets august 2017 rapport 

 

 

- 3/8 møde med FOA formand om færgeuddannelse, København  

- 4/8 drøftelse med Danske Maritime om afløserfærge mv., Ærø 

- 7/8 møde med turisme fundraiser, Helsingør 

- 8/8 møde med advokatfirma om kontrakt for afløserfærge og udbud, København 

- 8/8 møde med redaktør, København 

- 9/8 møde med Søfartsstyrelsens direktion og DTU om autonome færger, Valby 

- 10/8 fastlagt Årsmødet på Tunø til maj næste år 

- 10/8 arbejdsgruppe om ny færgeuddannelse, Søfartsstyrelsen  

- 10/8 møde mellem Dansk Metal og DTU om afløserfærgen, København 

- 11/8 interview med journalist fra Søfart, Ærø 

- 14/8 teknikerbesøg om batteridrift hos Faaborg/Midtfyn kommune 

- 15/9 set på batteriforespørgsler samt nedsættelse af batterigruppe 

- 16/8 kommenteret på kronik i Søfart om el-færger 

- 17/7 møde om autonomi-færge med Danske Maritime og DTU, Herlev 

- 21/8 udarbejdet oplæg om færgeuddannelse til Søfart 

- 22/8 møde med Gallup-bureau om at skabe værdi med færgen, København 

- 23/8 medlemsmøde i Svendborg Kommune 

- 23/8 møde med Svendborgs borgmester m.fl. om ø-hop i det sydfynske  

- 23/8 møde med søfartsjournalist, Svendborg 
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- 24/8 udarbejdet dansk indlæg til Nordisk Færgemøde, Stockholm 

- 24/8 lavet program for Statsrevisorernes ø-besøg ultimo september 

- 25/8 medsejlads Lolland kommune 

- 28/8 statusmøde med indkøbskonsulent, København 

- 29/8 KL's Turismedag, Odense 

- 30/8 organisationsmøde om Landevejsprincippet, Odense 

- 30/8 møde med udvikler af afløserfærgen, Odense 

- 30/8 endeligt godkendt Nyhedsbrev for udsendelse 

- 30/8 afdækket søforsikring/arbejdsskadeforsikring for medlem 

- 1/9 set på tilbud om fælles indkøb af smøreolie mv. 

- 1/9 hjemmesideevalueringsmøde, Ærø 

- 1/9 møde med Udvikling Fyn om autonomiforsøg og energioptimering, Ærø 

- blandt de kommende møder kan nævnes: 4/9 konsulenthus om 

energioptimering, 5.-6./9 delegationsrejse til 

   Nordisk Færgemøde, 7/9 besøg af Bornholms færgesekretariat, 8/9 medlems- og 

formandsmøde. 
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