
 

 

Fra: Jan Fritz Hansen <jfh@faergesekr.dk> 
Dato: 8. apr. 2016 kl. 13.37.48 CEST 
Til: 'Henrik Jess Jensen' <henrik.jess@aalborg.dk>, Christina Lundbergh <cl@norddjurs.dk>, "Peter Schack 
Poulsen (psp@djurs.net) (psp@djurs.net)" <psp@djurs.net>, "annagrethe.poulsen@stenaline.com" 
<annagrethe.poulsen@stenaline.com>, Keld M. Møller <kmm@aeroe-ferry.dk>, Søren Vestergaard 
<sve@aeroekommune.dk>, Kjeld Bussborg Johansen <bussborg@svendborg.dk>, 
"hans.soeby@svendborg.dk" <hans.soeby@svendborg.dk>, Bjarne Hansen <BJHA@lolland.dk>, 'Max 
Møller Christensen' <mamch@lolland.dk>, 'Jesper Juhl Kristensen' <jejk@aabenraa.dk>, 
"kry@aabenraa.dk" <kry@aabenraa.dk>, "'pepe@aabenraa.dk'" <pepe@aabenraa.dk>, Flemming Kortsen 
<flkor@slagelse.dk>, "faerger@slagelse.dk" <faerger@slagelse.dk>, Jens Hedegaard <jekh@haderslev.dk>, 
"'cpto@haderslev.dk'" <cpto@haderslev.dk>, Michel van der Linden <Michel.Linden@kalundborg.dk>, Jens 
Raunsbæk <Jens.Raunsbaek@kalundborg.dk>, 'Søren Adsersen' <info@venoefaergefart.dk>, 
"'oltyj@fmk.dk'" <oltyj@fmk.dk>, "'laol@faaborgmidtfyn.dk'" <laol@faaborgmidtfyn.dk>, "kmr@holb.dk" 
<kmr@holb.dk>, "'lahan@holb.dk'" <lahan@holb.dk>, Frode Frederiksen <ff@horsens.dk>, Anders Bech 
Frandsen <abfr@horsens.dk>, "'lars.oksbjerre@hedensted.dk'" <lars.oksbjerre@hedensted.dk>, 
"'thbar@assens.dk'" <thbar@assens.dk>, "'adv.jk@mail.dk'" <adv.jk@mail.dk>, 
"'overfartsleder@baagoe.info'" <overfartsleder@baagoe.info>, "'lewil@assens.dk'" <lewil@assens.dk>, 
"'ammo@skivekommune.dk'" <ammo@skivekommune.dk>, "rf@langelandkommune.dk" 
<rf@langelandkommune.dk>, bjarne.mollgaard@odder.dk" <bjarne.mollgaard@odder.dk> 
Cc: 'Eske Groes' <ESG@kl.dk>, Kirsten Degn <kirsten.degn@svendborg.dk>, "'lotte@aeroe-ferry.dk'" 
<lotte@aeroe-ferry.dk>, Jan Fritz Hansen <jfh@faergesekr.dk> 
Emne: Invitation - Færgesekretariatets Årsmøde 26.-27. maj 2016 på Ærø 

  
Kære Medlem, 
  
Det er med stor fornøjelse at Færgesekretariatet kan invitere til vort fælles Årsmøde, som 
afholdes på Ærø den 26.-27. maj 2016. 
  
Der henvises til vedlagte program. 
  
Det kan tilføjes at udover medlemmerne og indlægsholderne, deltager der under den 
første dags åbne program, inkl. middag og overnatning, også politikere fra 
Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer, embedsmænd fra Social-og 
Indenrigsministeriet samt en række faglige journalister 
  
Der vil blive fremsendt nærmere oplysninger om færgetider, transport, parkering og 
indkvartering til jer som tilmelder jer. I den forbindelse må I gerne oplyse, hvornår I 
påtænker at ankomme og hvornår I drager videre hjem.  
  
Tilmelding til undertegnede gerne snarest belejligt og senest mandag den 9. maj 2016. 
  
Vi ser frem til et spændende og velbesøgt Årsmøde. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Jan Fritz Hansen 
Sekretariatsleder 
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