
                                                                                                                       
 

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

 

 

Færgesekretariatets rapport for maj 2016 

 

- Formandsmøde i Vester Skerninge 2/5 

- Sejlads med Baagø-færgen 2/5 

- Færgesekretariatets fremmøde for KL´s udvalg for Teknik & Miljø 4/5, rapport er udsendt 

til Styregruppen 

- Foredrag for Rotary Skovshoved om Færgesekretariatet med halvt hundrede tilhørere 

- Møde med Dansk Metals formandskab om afløser/standardfærge 10/5, opfølgende møde 

om støttemulighederne aftalt til ultimo juni 

- Filmoptagelser på Strynø-færgen 12/5, filmen havde premiere til Årsmødet og vil også blive 

vist til Folkemødet. Link på hjemmesiden 

- Fuldtegnet kursus om Rederansvar på SIMAC 12/5, der sigtes på opfølgning til efteråret 

eventuelt rundt lokalt i landet for at få flere repræsentanter fra rådhusene med 

- Medlemsmøde i Holbæk Kommune og på Orø-færgen 17/5 

- Møde med advokatfirma om de nye udbudsregler; indgår i Fælles indkøbsprojektet 

- Teknikerbesøg hos Lollands Færger 25/5 

- Udarbejdet endeligt regnskab for 2015 med Ærø kommune samt budgetopgørelse for 

begyndelsen af 2016 (nærmere følger i forbindelse med Styregruppemødet) 

- Omdelt Temaartikler om Limfjordsrederierne fra juni nummeret af Maritime Danmark 

- Udsendt det nye medlemsblad Ø-færgerne til medlemmer og andre kontakter 

- Færgesekretariatets Årsmøde 26-27/5 med 50 deltagere på Ærø 

- Interviews og artikler med Fyns Amts Avis, Lollands Folketidende, DR Fyn, Maritime 

Danmark og Søfart 

- Workshop i Søfartsstyrelsen 3/6 om Færgesekretariatets forslag om en mere færgerettet 

uddannelse. Der var 15 deltagere fra alle involverede organisationer og enighed om at gå 

videre med forslaget. 

- Møde med Søfartsstyrelsens ledelse om vort arbejdsprogram i forhold til styrelsen 3/6 

- Møde med Wärtsilä om norske erfaringer med el-færger 7/6 
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- Besvaret høringsskrivelser om det nu vedtagne landevejsprincip 

- Igangsat det mere detaljerede arbejde med Temadagen om færgeturisme på Femø og 

Femø-færgen til september  

- Christina Lundbergh forlader Styregruppen efter omorganisering af opgaver i Norddjurs 

kommune. Vej-og ejendomschef i kommunen Kim T. Jensen indtræder foreløbig som 

suppleant. 

- Søgt og fået aktindsigt om afrapporteringen af Godstakstrefusionerne fra sidste år 

(yderligere følger til Styregruppen) 

- Udsendt referat, arbejdsprogram mv. 8/6 til medlemskredsen som opfølgning på Årsmødet 

- Klargjort materialet til Færgesekretariatets arrangementer og indlæg mv. på Folkemødet 

næste uge på Bornholm 
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