
Marts 2016 rapport fra Færgesekretariatet (FS) 

- Artikel om FS 1/3 i fagbladet Søfart 

- Drøftelse om evt. samarbejde med Maritime Udvikling Fyn 

- Efter møde med Søfartsstyrelsen om færgeuddannelse nedsættes et særligt udvalg 

herom 

- Strategimøde 2/3 om Ærøs maritime fremtid og mulighed for at udbrede 

elfærgeprojektet 

- 3/3 Styregruppemøde i Maribo, referat udsendt 17/3 

- Besøg hos Odder Kommune/ Tunøfærgen 8/3, aftalt arrangement om 

landevejsprincippets introduktion til august 

- Møde med Casablanca film om FS´s færgefilm med Strynøfærgen, optagelser 

starter april 

- Møde med Søfartsstyrelsen 14/3 om mulighederne for at få fjernet de snævre 

datokrav for vinter/sommertallet for passagerer 

- 15/3 presse-og fotoarrangement i Struer/Venøfærgen og Aalborg/Egholmfærgen 

- 16/3 tilsvarende i Skive/Furfærgen 

- Møde med Danske Maritime om fælles teknologikonference og – 

projektansøgninger 

- Færdiggjort program for Dansk Metal formandens besøg 21/4 hos FS 

- Næsten færdiggjort programmet med talere etc. for Årsmødet, kan forhåbentlig 

udsendes næste uge 

- Assisteret medlemmer med opfølgningsredegørelse pr. marts måned til 

Indenrigsministeriet om godstakstrefusionerne. 

- Afsendt høringsbrev 29/3 til Indenrigsministeriet om Landevejsprincippet; er lagt på 

hjemmesiden 

- Besøg 29/3 hos Langeland Kommune 

- Møde i Svendborg Havn 29/3 med Ø-hop turistfærge-udbydere 

- Arbejdet med et ø-hop pas for turister sammen med Sammenslutningen af danske 

Småøer 

- Redaktionsmøde med journalist Lise Mortensen Høy, som skriver vort nye 

medlemsblad med udgivelse medio maj før årsmødet (Hun vil i løbet af april 

kontakte alle Styregruppens medlemmer med henblik på et lille interview/statement 

om jeres prioriteter i FS)  

- Mødtes 31/3 i FS med det færøske færgesekretariat om erfaringsdeling 

- FS-konsulentbesøg om Fælles Indkøb aftalt med Skive 11/4, Lolland 18/4, 

Norddjurs 25/4 og Kalundborg 28/4 

- Tentativt aftalt Rederansvars et dages kursus hos SIMAC til 12/5  

- Tekniske FS konsulentbesøg aftalt med Hjarnøfærgen 6/4 og Faaborg/Midtfyn 7/4  

- Generelle FS besøg i april aftalt med Holbæk, Assens og Aabenraa 
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