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Januar 2017 rapport  

- møde 3/1 med kaskoforsikringsselskab (de teststarter med to overfarter) 

- støttet op om EU ansøgning fra Danske Maritime 5/1 om digitalisering og eco-effiency i nærfart  

- færdiggjort juridisk responsum om færgeudbud for medlemskommune 5/1 

- kommenteret Ærø Kommunes nye maritime strategi bl.a. om færgeefteruddannelse på Marstal    

Navigationsskole 

- formandsmøde 6/1 i Kalundborg med Færgen A/S om turismefremme og samarbejde herom 

- møde 9/1 med Brinch Communication om LinkedIn oprettelse 

- møde 11/1 i Svendborg med redaktør Jørgen Høg om eventuelt turismemagasin for øer 

- besøg på Stynø 12/1 med Sammenslutningen af Danske Småøer; særlig om ø-passet 

- Færgesekretariatet indtræder samtidig i udviklingsgruppen omkring Ø-pas 2017 

- første drøftelse 13/1 med stakeholders om teknisk konference vedrørende afløserfærge/fremtidens færge 

(muligvis i Rudkøbing senere på året) 

- møde 19/1 i København med maritimt advokatfirma om funding af grøn omstilling i færgefarten 

- Turisme Politisk Dag med Dansk Erhverv 20/1 i Kastrup 

- orienteret Erhvervsministeriets Turismekontor om vort arbejde for at skabe værdi med færgen 

- set på første oplæg/Story Board til lille turismefremmefilm  

- Færgesekretariatets teknikere på besøg 23/1 hos en af medlemskredsens ø-færger og efterfølgende er 

optimeringsrapport om batteridrift på hjælpemotorer etc. udarbejdet 

- kort 23/1 drøftet tilpasning af ansøgning om sydfynsk Ø-hop  

- møde 24/1 med Proceskonsulent i Svendborg om opgaveplanlægning 

- 25/1 interview med fagbladet Ingeniøren om afløserfærge og batteridrift; artiklen kom videre i flere 

medier 

- analyseret mulighederne for at få miljøstøtte under Energiselskabernes Spareprogram  

- drøftet forhold omkring momsrefusioner 25/1 med Indenrigsministeriet (detaljer/afklaring ventes snarligt) 

- session 26/1 med finansminister Kristian Jensen bl.a. om landdistriktsudvikling 

- drøftet mulighederne 29/1 for aftale om redningsflåder og servicering; test pt. på konkret overfart 

- foreløbig præsentation 30/1 overfor Erhvervsministeren om Færgesekretariatets afløserfærgeprojekt  

- 30/1 udsendt formandens Nyhedsbrev til medlemmerne samt relevante samarbejdspartnere 

- møde 31/1 i Hellebæk hos redaktøren for Maritime Danmark  
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- udarbejdet program for besøg på udvalgte Rådhuse om rederansvar, sikkerhed mv. 

- færdiggjort samarbejdsaftale med skibsmæglerfirma mv. Krisale A/S om teknisk rådgivning mv. 

- status opgjort for statistikindberetning til Færgesekretariatet; rykket sidste fem manglende kommuner  

- Færgesekretariatet er inviteret med i Maskinmesterskolens Advisory Board om Energieffektivisering i 

maskinrum 

- Færgesekretariatet er indtrådt i følgegruppen til Teknologisk Instituts Fyrtårnsprojekt for Maritime 

Emissionssystemer 

- tilmeldt Folketingets særlige høring 27/2 om Landdistriktspolitik 

- fået præsenteret forslag 1/2 om leasing af nye batterisystemer, så betalingerne følger besparelserne 

 (forslag følger) 

- møde 1/2 med Søfartsstyrelsen i Valby om færgerettet uddannelse (arbejdsgruppen indkaldes igen) og om 

administrative lettelser mv. 

- møde sat op 3/2 med tekniske konsulenter om batteridrift og dokningsmanual (sidstnævnte udsendes til 

medlemmerne) 

- udarbejdet oversigt over medlemskommunernes kommunikationsansvarlige og tilsendt dem LinkedIn, 

Nyhedsbrev mv. 

- fastsat ny Styregruppedato til 10/3 i Kalundborg  

- koordineret indlæg med deltagende borgmestre i forhold til Høringen om færgetaksterne ultimo februar 

- kommende dages møder bl.a. 8/2 om maritime emmissionsløsninger med Teknologisk Institut, møde 10/2 

med skibsmæglerfirma , drøftelse 10/2 om Folkemødet. 
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