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Færgesekretariatets marts 2017 rapport 

- drøftet 1/3 ny sommer/vintertal-procedure med Søfartsstyrelsen 

- møde 1/3 med journalist om Barsø og Assens artikler 

- udsendt 1/3 Sekretariatets februar rapport 

- udarbejdet input 1/3 til DTU’s færgerapport 

- opstartet 2/3 studietur til Stockholm med Färjerederiet  

- 2/3 fastlagt strategi omkring Holbæk Kommunes problemer med Landevejsprincippet  

- assisteret færge-iværksættere 2/3 på Langeland 

- forberedelse 2/3 af Årsmødet med udvalgssekretær på Christiansborg  

- 3/3 forberedt borgmestermøde hos Dansk Metal om afløser/standardfærge 

- drøftelse 3/3 med olieleverandør om evt. rammeaftale 

- møde med statistiker 3/3 om Projekt fakta indsamling 

- redaktionsmøde 6/7 om Nyhedsbrev samt Medlemsblad 

- 7/3 drøftet ø-hop muligheder med potentielle investorer 

- møde 7/3 med turistorganisation i Kbh. 

- møde 8/3 i Odense med SaDS og Småøernes Færgeselskaber om Folketingsforetræde 

- fastlæggelse 9/3 af politisk paneldebat på Folkemødet med Policy Group 

- Styregruppemøde 10/3 i Kalundborg 

- møde med Ærø turistforening 14/3 

- drøftelse med proceskonsulent om arbejdsoptimering 14/3 i Svendborg 

- 14/3 godkendt udkastet til Ø-Pas 2017 (udkommer i over 200.000 eksemplarer) 

- foretræde 15/3 for Udvalget for Landdistrikter og Øer om Landevejsprincippet 

- møde 16/3 om dansk turismepolitik med HORESTA 

- oliemålere på Femøsund endeligt installeret 16/3  

- 20/3 udsendt rammeaftale med Viking om redningsudstyr og store besparelser 
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- møde 21/3 i Helsingør med fundraiser/turismedirektør 

- møde 23/3 i Kbh. med FÆRGEN A/S om samarbejdsmuligheder 

- 24/3 udsendt invitationer mv. til Årsmødet 

- fremvisning hos modelskibsbygger 24/3 i Kbh. 

- møde 24/3 med DTU professor om autonome færger 

- 27/3 indsendt Høringssvar om Landevejsprincippet 

- udsendt 27/3 referat fra Styregruppemødet i Kalundborg 

- forberedelse 28/3 af Årsmødet på Scandic Copenhagen 

- seminar 29/3 i Søfartsstyrelsen om autonome færger 

- møde om ny færgeuddannelse 30/3 i Søfartsstyrelsen 

- 31/3 drøftet rapport om grønne indenrigsfærger med MARCOD 

- udsendt formandens Nyhedsbrev 31/3 

- møde 31/3 med tekniske konsulenter om afløserfærgekonceptet 

- blandt kommende møder: 5/4 årsmøde i Danske Maritime om maritim autonomi, 5/4 seminar om 

lobbyisme i Policy Group, 6/4 møde med filmproducent, der forbereder færgefilm til DR 
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