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Færgesekretariatets oktober 2016 rapport 

 

- møde Advokatfirma 5/10 om mulige juridiske ejerkonstruktioner for afløserfærge, herunder modeller for 

hvem, eventuelt medlemmer, som med fordel kan drive den (notat følger) 

- samme dag repræsenteret Færgesekretariatet ved næstformand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, 

Lennart Damsbo-Andersens 60-års reception på Christiansborg 

- udsendt vore hovedsynspunkter til kommunerne i forbindelse med Udvalget for Landdistrikter og Øers 

indsamling af vurderinger af Landevejsprincippet via borgmestrene i ø-færge kommunerne 

- møde med skibsdesigner i Hellerup 6/10 om afløserfærge samt rettigheder til projektet 

- besøg 7/10 på Søfartsmuseet i Marstal om færgefilmforevisning 

- møde Danske Maritime 12/10 om værfters og underleverandørers medvirken til afløserprojektet  

- møde 13/10 med forsikringsselskab som vil give tilbud på færgeforsikring (tilbuddet følger), og iøvrigt 

aftalt dialog med to andre konkurrerende søforsikringsselskaber 

- 13/10 drøftet høringssvaret om Godstakstreduktion med Social-og Indenrigsministeriet; særlig om risiko 

for momspålæggelse samt behandling af gulpladebiler uden gods. Høringssvaret indsendt 24/10 og ligger 

på hjemmesiden; flere medlemmer har tilsluttet sig udkastet og nogle har suppleret med ønsker om særlige 

præciseringer 

- 17/10 deadline på Turistindstikket fra Temadagen på Femø mv. Udkommer 9/11 

- fotos af den sidste manglende medlemsfærge, Tunø, lagt på hjemmesiden 19/10 

- deltog i paneldebat med Søfartsstyrelsen 25/10 om den nye synspolitik; pæn omtale i Styrelsens 

rapportering og pressemeddelelse 
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- møde 26/10 med Social-og Indenrigsministeriet om afløserfærgeprojektet forinden et særligt fællesmøde 

primo november mellem Social-og Indenrigsministeren, Erhvervs-og Vækstministeren samt 

Transportministeren (nærmere følger). Samtidig drøftet særlig momsrisikoen i forbindelse med 

taksttilskuddene. Ministeriet bekræftet at man vil kompensere. Er tilmeldt samrådet med Skatteministeren 

i begyndelsen af november i Udvalget for Landdistrikter og Øer (rapport herfra følger). Endvidere drøftet 

skævvridningerne i forhold til Landevejsprincippet, hvor nogen klart får for lidt samt mulige løsningsforslag 

for næste runde. 

- deltagelse i Danish Maritime Fair i Lokomotivhallerne i København 26.-27/10; mange tusinde deltagere i 

udstilling, seminarer, konferencer etc. 

- møde 28/10 med finansieringsrådgiver om mulige finansieringsmodeller samt rateniveauer/budgetkrav 

for afløserfærgen (nærmere notat følger) 

- deltagelse i afskedsreception for vicedirektør Christian Breinholt i Søfartsstyrelsen 28/10 

- møde konsulentfirma 1/11 om eventuelle politiske arrangementer på Folkemødet, aftalt 

fællesarrangement i Allinge med Sammenslutningen af Danske Småøer  

- gennemført test af første spørgeskema om statistik/fakta i Haderslev. Materiale fremsendes den 

kommende tid til hele medlemskredsen 

- fastlagt næste Rederansvarskursus til 30/11 i Svendborg 

- set på juridisk notat om færgeudbud for medlem 

- arbejdet med udkast til rammeaftale for mindre bookingsystemer 

- skrevet og arbejdet på Medlemsbladet, som udsendes ultimo november 

- kommende møder: 3/11 i Svendborg med udbyder af mindre privat afløserfærge, 8/11 besøg med 

politikere samt den lokale borgmester og hans folk på Tunø inkl. et par journalister om turismefremme og 

Landevejsprincippet, 10/11 samråd om moms på færgetilskud mv. i Folketinget, 11/11 indlæg om 

afløserfærgeprojektet på Småøernes Færgeselskabers årsmøde i Glyngøre, 14/11 møde formanden for 

Dansk Metal om afløserfærgeforslaget, 16/11 rundbordssamtale med formanden for Dansk Folkeparti. 
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