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Færgesekretariatets rapport for januar 2018 

 

- møde DTU 2/1 om autonomi/færge projekt, Lyngby 

- interview 4/1 med journalist fra Maritime Danmark, Ærø 

- konsulentmøde 5/1 om dataindsamling fra øerne, Søborg 

- statusartikel om Færgesekretariatet 6/1 i Fyns Amts Avis 

- 8/1 udarbejdet rederansvars-notat til medlem 

- tekstforslag 9/1 om fælles indkøb til KL’s budgetvejledning 

- møde SaDS 9/1 om forberedelse Folkemødet, København 

- høring 10/1 på DTU om autonomi, Lyngby 

- møde 10/1 finansrådgiver for afløserfærgen, København 

- redaktionsmøde 11/1 om februar Nyhedsbrev, Roskilde 

- drøftelse 12/1 med svenske færgerederier om samarbejde, Ærø 

- teknisk møde 15/1 om afløserfærgen, Hørsholm 

- Søfartsstyrelsen 16/1 om opholdsrum på færger, Valby 

- møde 16/1 om finansiering afløserfærgen, København 

- møde om dansk Havplan 17/1 i Søfartsstyrelsen, Valby 

- assisteret medlem med stillingsannonce 18/1 

- fastlagt dagsorden mv. 18/1 for formandsmøde KL 

- 19/1 konsulentmøde om Landevejsprincip og statistik, Søborg 

- offentliggørelse af Regeringens Blå Vækstplan 22/1 

- interviews 22/1 med DR m.fl. om Vækstplanen 

- radiointerview om Vækstplan 23/1 i DRFYN 

- møde 23/1 turismekonsulent vedr. Ø-hop, Snekkersten 
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- teknisk artikel om Afløserfærgen 23/1 i Cleantechnica 

- indlæg på Turismekonference 24/1, Odense 

- interview til TVMIDTVEST 24/1 om at skabe værdi med færgen 

- 25/1 budgetmøde med Ærø Kommune 

- drøftelse 25/1 med færgeprojektgruppe i Lohals 

- drøftet 26/1 Landevejsprincip evaluering og indberetninger med OIM 

- interview 26/1 med Fyns Amts Avis om ny færgefører-uddannelse 

- møde med søforsikringsmægler 26/1, Hellerup 

- formandsmøde (delvist) 30/1 i KL 

- 30/1 afrapportering ny færgeuddannelse og analyse ved uddannelseskonsulent 

- møde 31/1 med Navigationsskole om nye venlighedskurser, Marstal 

- møde 31/1 med FOA formandskab om overenskomster og uddannelse, Ærø 

- opfølgende kontakt 31/1 med KL’s overenskomstafdeling 

- medlemsmøde 1/2 med BroBizz A/S, Ærøskøbing 

- revisionsmøde ECOPRODIGI forskningsprojekt 2/2, Sydhavnen 

- møde 5/2 om kommunale og statslige skibe i Vækstplanen, København 

- udarbejdet 7/2 artikel om Færgesekretariatet til KTC-bladet 

- møde om Sociale Medier og nyhedsformidling 8/2, København 

- konsulentmøde 8/2 om dataindsamling i forhold til Landevejsprincip, København 

- 9/2 udsendt Færgesekretariatets Nyhedsbrev 

- kommende møder: 12/2 turist/erhvervsdirektør Ærø, teknisk konsulent Lollandsfærgerne 14/2, 

medlemsmøde med uniformsleverandør 15/2, møde 20/2 med Erhvervsministeriet om 

Afløserfærgen, teknisk konsulent 22/2 hos Svendborg Færgefart. 
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