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Februar 2017 rapport 

 

- 1/2 drøftet leasingmuligheder ved miljøtiltag på færgerne 

- møde 3/2 Helsingør med teknikere om dokningsrapport mv. Efterfølgende 

udsendt vejledningen til medlemmerne 

- 3/2 drøftet kommende SF beslutningsforslag om tilskud og batterifærger  

- 7/2 møde Svendborg med proceskonsulent om arbejdstilrettelæggelse 

- drøftelser med borgmestrene, som deltog med oplæg under 

Folketingshøringen, om tilskud til færgetakster 

- seminar i Teknologisk Institut 8/2 om projekt Maritime Emissioner i nærfart 

- aftalt kursusforløb for medlem om tovsplejsning og samarbejdsaftale med 

Svendborg Søfartsskole (lagt på hjemmesiden) 

- fået udsendt budgetvejledning fra KL om fælles indkøb på færgeområdet 

- møde 10/2 i Hellerup med skibsmæglerfirma om mulig service/assistance til 

medlemskredsen 

- 10/2 møde i København med Policy Group om Folkemødet og 

Færgesekretariatets debat med politikere 

- flere konsulentmøder om fælles indkøb af redningsflåder  

- rykket sidste 5-6 kommuner for besvarelse af fakta skema 

- 14/2 drøftet moms pålæggelse ved færgetilskud med Indenrigsministeriet 

og et par kommuner (fortsat uafklaret) 

- 15/2 forberedt Folketingshøring om færgetakster med udvalget 

- Formandsmøde 16/2 i Kalundborg 

- 15/2 drøftet muligt borgmestermøde om afløserfærgen 

- 21/2 interview med fagbladet Søfart om ny synspraksis for færger 

- møde 21/2 med iværksættere på Langeland om ny færge til Lohals 

- møde KL 22/2 sammen med formanden  

- møde 22/2 i Tænketanken vedrørende Ø-Pas 2017 

- selve Høringen og formandens indlæg om tilskud til færgetakster 22/2 i 

Folketinget 
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- interview med formanden i fagbladet Søfart om Landevejsprincippet 

- 22/2 foreløbigt godkendt filmsynopsis til kort færge turismefilm 

- fået indkaldt 22/2 til møde om færgerettet uddannelse i Søfartsstyrelsen 

- 23/2 besøg på Søby Værft under færgedokning 

- møde 23/2 på Ærø med formanden for MARTEK samt formanden for 

Samsøfærgen 

- 24/2 udsendelse af Styregruppemøde materiale 

- drøftet DTU oplæg om autonome færger 

- Høring på Christiansborg 27/2 om Landdistriktsudvikling 

- modtaget høringsskrivelse 27/2 om det forhøjede Landevejsprincip; 

forslaget imødekommer umiddelbart ikke Færgesekretariatets ønsker om 

forbedringer  

- set på mulighederne 28/2 med Holbæk om at lægge note ind om 

skævvridningen i forhold til Orø 

- drøftet mulighederne 28/2 med Sammenslutningen af Danske Småøer (og 

Småøernes Færgeselskaber) om at søge fremmøde el.lign. i forbindelse med 

lovforslaget om det forhøjede landevejsprincip  

- set på mulighederne for en skandinavisk studietur til foråret om optimeret 

færgedrift  

- møde i Svendborg 1/3 med maritim journalist 

- møde 2/3 med udvalgssekretæren for Folketingsudvalget for Landdistrikter 

og Øer om vort fælles Årsmøde til maj 

- oliemålingsudstyr installeret på Lollandsfærgerne og projektet opstartes 

2/3 med Færgesekretariatets konsulenter 

- møde 3/2 med olieselskab om fælles brændstofs indkøb til færger 

- møde 3/3 i København om fakta indsamling fra medlemmerne og 

præsentation heraf  
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