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Færgesekretariatets september 2017 rapport  

 

- 1/9 møde med Udvikling Fyn om autonome færger, Ærøskøbing 

- 1/9 møde med web-Master om hjemmesideudvikling, Ærøskøbing 

- 1/9 udsendelse af august rapport 

- 4/9 møde med svensk energioptimerings-firma i Kastrup (vi afventer først resultatet af 

energimålingerne på Lollands færger) 

- 4/9 forberedelse af oplæg til rådhusseminarerne om rederansvar mv., København 

- 5/9 assisteret medlem med optimering af færgens forsikringer og undgåelse af dobbeltdækning 

- 5/9 udsendt Færgesekretariatets Nyhedsbrev samt Årsmøde 2018 invitationer 

- 5-6/9 Nordisk Færgemøde i Stockholm (som test sender vi en håndfuld navigatører på 

energioptimerings-kursus hos de svenske færgeredere) 

- 7/9 budget/regnskabsmøde med Ærø Kommune 

- 8/9 møde med Bornholms Færgesekretariat 

- 10/9 udsendt pressemeddelelse fra Nordisk Færgemøde til fagpressen 

- 11/9 møde med Dansk Brandteknisk Institut om færgesamarbejde 

- 11/9 udsendt mødemateriale til Styregruppen 

- 12/9 indkøbsmøde med smøreolieleverandør, København 

- 12/9 møde om finansiering af og samarbejdsaftale om afløserfærge, København 

- 13/9 rundbordssamtale Christiansborg med transportordførere fra V, S og SF 

- 15/9 møde med konsulenter om "Skabe værdi med færgen"- projektet, København 

- 15/9 større artikel i Søfart om Færgesekretariatets arbejde med ny færgeuddannelse 

- 18/9 møde om søforsikringer, København 
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- 19/9 udarbejdet kontaktliste for lille "gallup"-undersøgelse på færger og øer 

- 20/9 delegationsrejse med Statsrevisorerne til Strynø og Faaborg 

- 21/9 møder med SamsøLinien og Samsø Rederi 

- 22/9 møde med Økonomi-og Indenrigsministeriet om Landevejsprincippet 

- 25/9 møde med underleverandører om autonomt EU projekt for afløserfærgen, Herlev 

- 26/9 Styregruppemøde, Svendborg 

- 26/9 medlemsbesøg om ø-hop, Svendborg 

- 27/9 statusmøde med KL 

- 29/9 kontakt med lollandske ø-repræsentanter om merværdi-projektet 

- 2/10 batteri/hybrid driftsmøde, Faaborg 

- 3/10 møde med færgeadvokater mv., København 

- 4/10 møde med ø-konsulent om kontakt til de større ø-kommuner, Ærøskøbing 

- 5/10 møde med journalist om forberedelse af Færgesekretariatets kommende rådhusmøder 
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