
 

 

Færgesekretariatets aktiviteter – november (og december) rapport 

 

- gennem fartøjsanalyser og flere medsejladser assisteret Slagelse Kommune med deres indkøb af 

reservefærge 

- regeringens oplæg til vækst i hele Danmark indeholder et forslag om en arbejdsgruppe om 

afløserfærger. Har drøftet med Social-og Indenrigsministeriet og KL at vi inddrages 

- politikermøder med erhvervs-og vækstminister Troels Lund Poulsen, Henrik Sass-Larsen, Peter 

Skaarup, Søren Gade og ø-ordfører Mette Dencker om landevejsprincippet 

- på vegne af Norddjurs Kommune fået stillet spørgsmål og fået svar fra Social-og 

indenrigsminister om at Anholt i forbindelse med landevejsprincippet skal sikres en særordning for 

biler 

- arrangeret Temadag i Horsens 14. januar 2016 for medlemmerne 

- set på deltagelse i Folkemødet, Allinge 15.-19.juni 2016 bl.a. sammen med Sammenslutningen af 

Danske Småøer.  

- større interview/portræt af Færgesekretariatet DR P4 Fyn udsendt løbende i uge 44 

- maritimt møde med Dansk Havne 10/11 om mulige fælles projekter 

- møde og aftale med Den danske maritime Fond om opbakning til vort Projekt II: Fælles indkøb 

- deltagelse med indlæg om Færgesekretariatet i Småøernes Færgeselskabers årsmøde, Faaborg 

5/11 

- deltagelse med indlæg om Færgesekretariatet på Sammenslutningen af danske Småøers 

årsmøde, Odense 7/11 

- møde med konsulenterne Moving Energy om assistance til Projektgruppe I: Statistik/Fakta 

- deltagelse og indlæg om Færgesekretariatet på Søfartens Lederes efterårsmøde, Nyborg 12/11 

- besøg i Færgesekretariatet af DF-ordfører Mette Dencker om landevejsprincippet og 

afløserfærger, Ærøskøbing 17.-18./11 

- møde med Ærøs borgmester og kommunaldirektør om Færgesekretariatet 

- deltagelse og indlæg om afløserfærge på Skibsteknisk Selskabs konference, Ingeniørforeningen 

23/11 

- indlæg om Færgesekretariatet på FOAs maritime seminar, Middelfart 24/11   

- møde med KLs overenskomstafdeling om eventuelle input fra Færgesekretariatet 

- drøftet mulighederne for etablering af en eventuel vikarpool for færgesøfolk med to interesserede 

udbydere 



 

 

- statusmøde med formanden 24/11 

- møde hos Samsø-linien om aktuelle færgespørgsmål og mulige fælles indkøb 1/12 

- advisory board deltagelse om Ærø Kommunes maritime strategiplan 2/12 

- sejlads med Femø-færgen 3/12 

- møde med Danske Småøers turismeambassadør 8/12 

- skibsingeniørmøde om afløserfærge, Kbh. 10/12 

- møde med DTU om Horizon 2020 midler til afløserfærgeprojekt 15/12 

- Dansk Erhvervs Turismekonference, København 16/12 

- indlæg om Færgesekretariatet med interview af formanden aftalt til KTCs februar udgave 

- Færgesekretariatets brochure/magasin er på trapperne og udsendes straks i det nye år; udover 

fakta om det fælles arbejde er der bidrag fra en række af færgernes brugere og 

samarbejdspartnere. 
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