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Færgesekretariatets juni 2018 rapport 

 

- statusmøde 1/6 om afløserfærgen med DTU og deres EU-projekt om autonomi  

- søforsikringsmøde Norddjurs 1/6 

- møde 1/6 med kommunikationsrådgiver Per Brinch om sociale medier,  Lyngby 

- artikel 3/6 i Søfart om venlighedskurserne 

- Færgesekretariatets medlemsblad maj 2018 lagt på Folketingets hjemmeside 

- større artikel og forside i Danske Kommuner nr. 10 magasin om Årsmødet på Tunø 

- første resultat 4/6 af Ø-barometer spørgeundersøgelsen 

- fastlæggelse 4/6 af Folkemøde debatter med ordstyreren 

- 5/6 fastlagt dato og sted for næste Årsmøde på Lolland 9.-10. maj 2019 

- godkendelse og opslag af nye LinkedIn nyheder 5/6 

- møde 6/6 med Erhvervsministeriet om garantiordning for afløserfærgen 

- Tunøfærgen på forsiden juni nummeret Maritime Danmark samt artikel om Færgesekretariatets ECO-   

shipping simulatortræning 

- udsendt 7/6 tilmeldingsmails til udsendelseslister iht. Persondataloven 

- besvarelse af høringsbrev 7/6 fra Søfartsstyrelsen om EU maritime uddannelseskrav 

- drøftelse om maritime artikler 8/6 med journalist Jens Nørgaard, København 

- vurderet 9/6 støtteudtalelse til DTU om afløserfærgen i EU autonomiprojektet 

- revisormøde 11/6 om EU-projektet ECOPRODIGI, Ærøskøbing 

- møde 11/6 med Logos A/S om booking/betalingssystemer, Ærøskøbing 

- medlemsforespørgsler 11/6 om Godstakstrefusionsordningen 

- telefonkonference 11/6 med OMT om garantien for afløserfærgen 

- fastlæggelse 12/6 af simulatortest i Marstal til august med medlemmer  

- offentliggjort første Ø-barometer historie 12/6 

mailto:mail@faergesekr.dk


                                                                                                                       
 

Færgesekretariatet – Vestergade 1a – 5970 Ærøskøbing – Tel: 70 22 02 28 – Mail: mail@faergesekr.dk – www.faergesekr.dk 
 

- drøftet 12/6 ECOPRODIGI forsøg med Aalborg Universitet 

- udarbejdet 13/6 stikord/drejebog til Folkemøde debatterne  

- 14/6 formandens debat med borgmestrene fra Odder, Lolland og Samsø 

- 15/6 formandens deltagelse i debat med landspolitikere, herunder formandskabet for Folketingsudvalget 

for Landdistrikter og Øer 

- møde 15/6 med udvalgssekretæren for FT-udvalget om fremtidige arrangementer 

- udsendt og lagt på hjemmeside 15/6 rapporter fra Folkemødedebatterne 

- 15/6 besvaret Erhvervsministeriets spørgsmål om garanti til afløserfærgen 

- deltagelse i Folkemødedebat 16/6 i vort telt med unge iværksættere på øerne 

- 18/6 drøftet afløserfærgeprojektet med Dansk Metal 

- venlighedskursus 19/6 for Svendborg og Faaborg/Midtfyn kommuner 

- fastlagt 19/6 næste venlighedskursus medio august på Anholt 

- drøftet 19/6 overenskomstspørgsmål med KL's overenskomstafdeling 

- leverandørmøde om motorservice og hybriddrift 20/6, Ærøskøbing 

- drøftelse 21/6 med smøreolieleverandør 

- møde 21/6 med Fyns Maritime Klynge, Svendborg 

- artikel 24/6 i Fyns Amts Avis samt Ugeavisen Faaborg om venlighedskursus med Svendborg og 

Faaborg/Midtfyn 

- leverandørmøde med Viking 25/6, København 

- garantidrøftelse for afløserfærgen 26/6 med Erhvervsministeriets direktør 

- aktivering af ECOPRODIGI 27/6 med fire medlemmer 

- 27/6 udsendt Nyhedsbrev juni 2018 

- 27/6 fastlagt formandsmøde med Søfartsstyrelsens direktion ult. august 

- medsejlads Ø-hop 28/6 i fynske øhav  

- drøftelse 3/6 med Erhvervsministeriet om afløsergaranti på finansloven 

- advokatmøde 5/6 om afløsergaranti og -finansiering, København 

- budgetmøde Ærø Kommune 6/7 
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