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Færgesekretariatets november/december 2017 rapport 

 

- drøftet Landevejspriser/opgørelser 2/11 med Økonomi-og indenrigsministeriet 

- 3/11 fået tildelt EU-forskningsmidler på halv million kroner under ECOPRODIGI 

- drøftet 6/11 juridisk notat om formidling af fælles forsikringskøb mv. 

- møde i København 7/11 med formanden for Marstal Navigationsskole 

- møde 7/11 med maritim brancheorganisations transportansvarlige, Hellerup 

- 9/11 drøftelse med proceskonsulent, Svendborg 

- indlæg 10/11 på Småøernes Færgeselskabers årsmøde, Silkeborg 

- advokatmøde 13/11 om afløserfærgeoplæg, København 

- Feriehusudlejernes Brancheorganisation 15/11 om Folkemødet, København 

- opstart af ECOPRODIGI forskningsprojekt 16/11, SIMAC 

- telefonkonference 17/11 forud for ministermøde om afløserfærgen 

- møde med erhvervsministeren samt økonomi-og indenrigsministeren 20/11, København 

- bestyrelsesmøde 20/11 i Bombebøssen med søfartsrepræsentanter, Christianshavn 

- afskeds- samt tiltrædelsesmøde 22/11 med KL´s repræsentanter i Færgesekretariatet 

- første møde i Færgesekretariatets Batterigruppe 23/11, Faaborg 

- medlemsmøde om forsikringer mv. 27/11, Svendborg 

- fælleshenvendelse 27/11 til landdistriktsordførerne om Landevejsprincippet 

- medlemsmøde om forsikringer mv. 28/11, Faaborg/Midtfyn 

- afskedsreception færgerepræsentant og medlemsmøde 28/11, Horsens 

-29/11 udsendt status og strategi om batteridrift mv. 

- samtale med smøreolieleverandør 29/11, Svendborg 
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- møder 30/11 med SamsøLinien/Fonden, Kolby Kaas 

- medlemsmøde 30/11 om forsikringer mv., Korsør 

- undersøgt mulighed for ”venlighedskurser” for medlem 30/11 

- 1/12 modtaget sidste delrapport/interviews med stakeholders om ”Skabe værdi med færgen”- 

projektet 

- møde om søforsikring 4/12, Ærøskøbing 

- medlemsmøde om forsikringer og Færgesekretariatets arbejde 5/12, Assens 

- møde om afløserfærgen med OMT 5/12, Odense 

- Søfartsstyrelsen og PET om security i indenrigsfart 6/12, Valby 

- undersøgt 6/12 redningsmidler og priser for medlem 

- besvaret/undersøgt flere overenskomstspørgsmål 6/12 fra medlem 

- leverandørmøde om færgeuniformer 7/12, Kastrup 

- politikerkontakt 8/12 om Læsøfærge samarbejde 

- julearrangement 8/12, Ærøfærgerne 

- færgedirektørmøde 11/12, København 

- 11/12 møde med søfartsjournalist, Skovshoved 

- 12/12 udsendt Medlemsbladet til de nyvalgte borgmestre 

- 12/12 drøftet færgernes dækning/optagelse i Rejseplanen 

- startet advokatnotat om rederansvar til medlem 12/12 

- møde med SIMAC´s kursusafdeling 13/12, Svendborg 

- møde rektor for Marstal Navigationsskole 14/12, Marstal 

- 14/12 fastlagt seminar til januar med Sammenslutningen af Danske Småøer om Ø-passets 

fremtid 

- medarbejdersamtale 15/12, Ærø 

- udsendelse af Færgesekretariatets månedsrapport 15/12 

- DTU autonomiseminar 15/12, Lyngby 
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