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Færgesekretariatets juni 2106 rapport 

 

- udsendt den første invitations notits til Temamødet om turisme 8/9 på Femø 

- workshop 3/6 om vort forslag om en færgerettet uddannelse i Søfartsstyrelsen; 

nu bekræftet at Styrelsen vil nedsætte egentlig arbejdsgruppe efter ferieperioden 

- Ø-passet, som vi sponsorerede med stempler etc. er allerede på andet oplag 

udover de første 20.000 stk. 

- Job2Sea rammeaftalen om vikarhjælp er nu etableret og kan benyttes af 

medlemmerne 

- projektmøde 10/6 med to tidligere TV2 redaktører som vil lave en film om dansk 

søfart, herunder vores færger 

- kvartalsmøde 13/6 om Færgesekretariatets opgaver med KL 

- interview om Færgesekretariatet 14/6 med Navigatørernes medlemsblad 

- afsendt 15/6 fælles høringssvar om selve bekendtgørelsen i relation til 

Landevejsprincippet, ligger på hjemmesiden 

- deltagelse i Folkemødet 16.-18./6 med deltagelse i flere debatter samt med 

Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer mv. (to forskellige filmklip er 

uploaded på hjemmesiden) 

- formandsmøde 16/6 om arbejdet særlig frem mod Styregruppemødet 6/9 

- Færgesekretariatets tekniske konsulenter hos Kalundborgs færger 17/6 

- møde 20/6 med advokatfirma Njord i København om udbudsreglerne i 

forbindelse med projekt Fælles Indkøb 

- møde 20/6 med maritim underleverandør Hans Buch i Albertslund om eventuelt 

fremtidigt samarbejde 

- klyngemøde med Maritime Udvikling Fyn 21/6 i Odense 
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- møde med Søfartens Ledere 21/6 på Ærø om fremtidige rekrutteringsmuligheder 

mv. 

- møde 22/6 med Odense Maritime Technology i Hørsholm om 

afløser/standardfærge 

- møde med Dansk Metal 28/6 om projekt Afløserfærge, første udkasts skitse 

ligger hos projektgruppe Afløserfærge og egentligt strategi/projektforslag 

præsenteres 6/9 for Styregruppen 

- kommunikationsplan er revideret og udbygget lidt med sociale medier, 

fremlægges for Styregruppen på næste møde 

- folketingssvar fra skatteministeren tyder på at også de små færger under 400 BT 

kan få afgiftsfritagelse for el  

-interviews om Færgesekretariatet aftalt med Børsen Logistik 26/7 på Ærø og med 

CO-Metalbladet 28/7 i Rødovre 

-Sekretariatet påtænker at holde ferielukket uge 27, 28 og 29 - God Sommer! 

 

Jfh 29/6-16 
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