
 

 

Færgesekretariatets aktuelle aktiviteter Midt September/ Midt Oktober 2015 rapport 

 

- analyse til to kommuner om henholdsvis deres nye afløserfartøj og om opdatering af deres færge 

- todages besøg på Endelave med Folketingsudvalget for Småøer 

- aftalt fremmøde for Færgesekretariatet til Folketingsudvalget tentativt januar 2016  

- drøftet opfølgning på godstaktreduktionerne med Indenrigsministeriet herunder vort fremmøde 

senere på året omkring rapportering/revision 

- holdt foredrag for Marstal Rotary om Færgesekretariatet 

- deltaget i Danish Maritime Fair 7/10 samt drøftet underleverandørdeltagelse i vore Projektgrupper 

om hhv. Fælles Indkøb og Afløserfærge 

- drøftet Projekt Fælles Indkøb med Den danske maritime Fond med henblik på 

assistance/medfinansiering 

- deltager i særligt politikermøde 30/10 med bl.a. Peter Skaarup, DF og Henrik Sass-Larsen, S 

- inviteret DF's ø-ordfører Mette Dencker på besøg i Færgesekretariatet 

- besøgt Birkholm færgen og særlig drøftet deres interesse i turismefremme på de sydfynske 

småøer 

- deltager i Erhvervsminister Troels Lund Poulsens færgemøde 26/10 på Søby Værft 

- drøftet mulighederne med Bureau Veritas om mere favorabelt klassemedlemskab for småfærger 

- udarbejdet program for vort første Temamøde om "Rådhuset og ø-færgerne"; alt tyder på det 

bliver i Horsens til januar 2016 

- medlemsbidragene for 2015 opkræves nu af Ærø Kommunes økonomiafdeling og forløber 

fornuftigt 

- brochuren om Færgesekretariatet er igangsat redaktionelt og udkommer en af de allerførste dage 

i det nye år 

- drøftet bookingsystem med to leverandører, som nu slår sig sammen og kommer med et oplæg til 

os 

- fået "filmet" 12 medlemsfærger og lagt dem på hjemmesiden 

- har nu besøgt 12 af de 18 kommuner 

- besøgt Københavns Maskinmesterskole som vil hjælpe med ad-hoc tekniske spørgsmål 

- møde med fundraiser Steen Sabinsky (særlig i relation til Projektgruppe IV: Færgeturisme) 



 

 

 

- igangsat Projektgruppe I om Statistik/Fakta; i første runde indsamler vi uden at "forstyrre” 

medlemmerne. 

- har tilbudt assistance til Indenrigsministeriet, hvis den indsamlede statistik om udviklingen i 

færgepriserne de seneste 10 år giver behov for uddybning/forklaring, herunder ikke mindst om 

periodens prisstigninger på brændstof. Statistikken ligger nu på Folketingsudvalget for 

Landdistrikter og Øers hjemmeside.  

- Trafik og byggestyrelsen har forespurgt om vi er bekendt med uhensigtsmæssige regler i 

havnene, som kunne ændres i en afbureaukratiseringsproces. Hvis medlemmerne har gode 

eksempler hører Sekretariatet selvsagt gerne herom. 

 

- interview om status for Færgesekretariatet med DR Fyn til udsendelse løbende i uge 44 

- deltager med indlæg om Færgesekretariatets opgaver på: 

Småøernes Færgeselskabers Seminar 5/11 (Faaborg),  

Sammenslutningen af danske Småøers Årskonference 7/11 (Odense), 

Søfartens Lederes Efterårsmøde 12/11(Nyborg),  

Skibsteknisk Selskabs Færgekonference 23/11 (København), 

FOA's Søfartskonference 24/11 (Middelfart). 

 

 

 

 

 


