
 

 

FÆRGESEKRETARIATETS APRIL 2016 RAPPORT 
 
- møde 5/4 med turistkonsulent/fundraiser om Temadagen til september på Femø 
- foredrag 6/4 for Rotary København om Færgesekretariatet med næsten 60 tilhørere 
- møde om fotografering til Årsmødet 8/4 
- møde 11/4 på Fur om fælles indkøb 
- besøg hos Anholt beboerforening 13/4 
- indlæg om Færgesekretariatet 14/4 på KL's politiske kommunekonference i Aalborg 
- planlægning 15/4 med tekniske konsulenter om olieforbrugsmåling og besøg Lolland 
- møde 18/4 i Nakskov om fælles indkøb 
- Færgesekretariatets møder 20.-21/4 med formanden for Dansk Metal i Ærøskøbing om 
afløserfærger mv. 
- møde 25/4 på Anholt-færgen og i Grenå om fælles indkøb 
- medlemsbesøg 27/4 på Barsø-færgen 
- møde 28/4 på Sejerø om fælles indkøb 
- formandsmøde 2/5 i Svendborg 
- medsejlads med Baagø-færgen 2/5 
- møde med hotellet 3/5 i Ærøskøbing om Årsmødet, pt. 40 tilmeldte 
- fremmøde sammen med formanden 4/5 for KL' s udvalg for Teknik og Miljø 
- reserveret plads til Færgesekretariatet (hvis medlemsfærger viser interesse) i 
Teknologisk Instituts miljøprojekt som finansieres af Innovationsfonden 
- bakket op om DTU m.fl. Innovationsansøgning ultimo april på 50 mill. DKK til udvikling af 
letvægtsfærge 
- tilmeldt og arrangeret høring om færgeturisme på Folkemødet medio juni på Bornholm 
- aftalt med Indenrigsministeriet at regeringens arbejdsgruppe om standardfærge afventer 
et indspil fra Færgesekretariatet i løbet af 2016 
- sammen med Søfartsstyrelsen medvirket til at igangsætte  et testforløb (hos 
Ærøfærgerne) om ophævelse af det begrænsende "vintertal" for passagerer 
- aftalt med Søfartsstyrelsen at der indkaldes til indledende workshop til juni om eventuel 
særlig færgerettet maritim uddannelse 
- arbejdet med Færgesekretariatets nye medlemsblad som udkommer lige op til Årsmødet. 
- tilsluttet Færgesekretariatet til fælleshenvendelse med Danske Småøer m.fl. om 
datomæssig fleksibilitet i Landevejsprincippet som opfølgning på 1. behandlingen 29/4 
(bekendtgørelsen forventes i høring sideløbende med lovforslagsbehandlingen) 
- kommende møder; foredrag for Rotary Skovshoved om Færgesekretariatet 10/5, 
Metalformanden om afløserfærge 10/5, filmoptagelse af Strynøfærgen 11/5, 
Rederansvarskursus på SIMAC 12/5 (fuldtegnet), medlemsbesøg Holbæk 17/5 samt 
selvsagt Årsmødet ultimo maj. 
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