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Færgesekretariatets rapport for december 2016 

 

- møde 1/12 om ø-hop med Svendborg havn og Birkholm-færgen 

- færdiggørelse 2/12 af finansnotat om afløserfærgen med finansrådgiver  

- 5/12 udsendt delrapport om Fælles Indkøb og udfordringerne 

- 5/12 udsendt materiale om indgåede rammeaftaler for Færgesekretariatets medlemmer 

- møde 6/12 med KL særlig om at mulighederne for fælles indkøb via Færgesekretariatet kommer med i 

deres budgetvejledning  

- assisteret Birkholmfærgen 6/12 med prisniveauer for brændstofindkøb 

- fået tilsagn 6/12 fra KTC om at blive tilknyttet høringsportalen 

- drøftet muligheden 7/12 for at være med i indstik i 2017 om Fremtidens Færge i Fagmagasinet Maritime 

Danmark 

- 7/12 med Dansk Metal set på mulighederne for initiativer om afløserfærgen inden møde med den nye 

erhvervsminister samt nye økonomi- og indenrigsminister 

- lavet pressemeddelelser 8/12 om støtten til ø-hop og ø-pas på ialt godt 1,8 millioner DKK 

- 8/12 kort drøftet evaluering af elever fra Svendborg Søfartsskole 

- bidraget til større artikel om Landevejsprincippet 8/12 i Information 

- redaktionsmøde 9/12 om Ø-Færgerne 

- orienteringsmøde 9/12 om afløserfærgen overfor Søfartsstyrelsen, som stiller sig positive 

- møde 12/12 om mulig lille færgeturismefilm til Årsmødet 

- besvaret flere medlemsforespørgsler om den nye Godstakstbekendtgørelse af 6/12 særlig om 

papegøjeplade-bilerne 

- møde 13/12 med arrangør af Folkemødeevents på Bornholm 

- interview 13/12 med Fyns Amts Avis om Landevejsprincippet  

- udsendt 13/12 forslag til eventuel lille batteriarbejdsgruppe i Færgesekretariatet 

- tilmeldt 13/12 Turismepolitisk Årsmøde 2017 i København som afholdes 20/1 

- teknikerbesøg om batteridrift 15/12 på Ø-færgen, Faaborg (omtale lægges på hjemmesiden) 

- fastlagt Årsmødet til 3. maj 2017 på Christiansborg med Udvalget for Landdistrikter og Øer 

- i samarbejde med KL arrangeret Årsmødemiddag og internt Årsmøde på Scandic Copenhagen 3.-4. maj 

2017 

- udpegning 16/12 af Centerchef Flemming Kortsen, Slagelse, som nyt Styregruppemedlem 

- søforsikringstilbud for Færgesekretariatets medlemmer udsendt 16/12 
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- 19/12 via KL set på tekst om afløserfærgeprojektet til Det Blå Vækstteam  

- status 20/12 på dataindsamling, syv kommuner har indtil nu svaret på spørgeskemaet 

- drøftet konkurrenceforvridning og for lavt støtteniveau under Landevejsprincippet med flere berørte 

kommuner og der arbejdes på møde med både indenrigsministeriet og Folketingsudvalget 

(Færgesekretariatet er netop blevet kaldt til høring om Landevejsprincippet som oplægsholder på 

Christiansborg 22/2) 

- planlagt primo januar: 3/1 møde Søforsikringsselskab, 6/1 formandsmøde i Kalundborg, møde 11/1 

redaktør for turismemagasin, 12/1 møde på Strynø med Sammenslutningen af Danske Småøer. 
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