Teknik og Miljø

Dato: 17. marts 2017
Referat fra dialogmøde vedr. færgen Endelave – revision 3
Dato: Mandag 15./5.-2017 på færgen fra Snaptun til Endelave
Mødedeltagere:
Jens Olsen, Jens Otto Larsen, Maja Hoe, Anders Beck Frandsen,
Jørgen Broch, Charlotte Smed

1. Referat fra sidste møde.
Intet at bemærke.
2. Perioder med nedsat pris, branding, Facebook mv.
- Charlotte har formidlet kontakt mellem Anna Ribold
(kommunikation via Facebook mv. Horsens Kommune)
og Tove Yde (fra Lægeurtehaven, guide). Formålet er
branding af Endelave og reklame for perioder i foråret
med nedsat pris osv. Charlotte har talt med Anna og
Tove 6/3-17 og mail med kontaktoplysninger er formidlet mellem Anna og Tove. Vi taler til mødet 15./5. om, at
der ikke er kendskab til, at der sker noget på denne
front. Charlotte forhører sig hos Tove og Anna og sætter Maja på som ”tilhører”.
- Vi taler om tildeling af midler til Endelave. Tildelingen er
ikke tilfredsstillende. Vi forventer flere penge til færgen i
2018.
- Jørgen oplyser, at vi i 2016 har givet 30.000 kr. mere i
rabat end vi har modtaget i tilskud.
3. Drøftelse af online betaling – hvordan går det?
- Regnskabet for 2016 for færgen er blevet godkendt
meget sent – men det er nu godkendt.
- Anders er i fuld gang med at booke et møde med Compusoft. Vi har flere ønsker og vi har brug for en statussnak. Vi vil til mødet også forespørge til mulighed for
pendlermodul.
- Maja fortæller, at det er ærgerligt, at man ikke kan ombooke samme dag. Vi taler om, at beboerforeningen
meget gerne må udarbejde en liste med ønsker til Anders, som vi kan medbringe til mødet med Compusoft.
- Vi taler om booking af bil med trailer/campingvogn.
Jens Otto fortæller, at han har oplevet at der er 1 meter
uoverensstemmelse mellem takstblad og onlinebooking
for køretøjet. Vi ser på sagen og vender tilbage.
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4. Nyt fra beboerforeningen
- Kaninfolderen er lige på trapperne. Endelavefærgen til
gerne købe annonceplads på bagsiden af folderen. Anders sender til Kim Vind.
- Der er lavet badge med teksten ”Jeg er endelavit” samt
samhørende plakat. Vi aftaler, at plakaten også ophænges på færgen.
- Vi taler om adgang til færgen for gående passagerer. I
Snaptun kan der være tvivl pga. mangelfuld skiltning. Vi
ser på skiltning. Anders ønsker også at endelavitter
venter på anvisning fra færgens personale. Det er kun i
højsæsonen at der vil være et behov for skiltning. Ellers
er det altid via vogndækket, som er fint.
- Vi taler om ny information vedr. godt, der træder i kraft
1. juni 2017. Information er udsendt til alle, der er registreret i systemet. Vi sørger også for info på hjemmesiden. Tirsdag er store ”godsdag”, men gods kan også
bookes andre dage.
5. Nyt fra færgen – herunder orientering om personale mv.
- Anders fortæller om, at færgen har været i dok:
o Alt planlagt er udført eller igangsæt jf. dokspecifikation. Dokspecifikation består af regelbundne
tilsyn/udbedringer samt ønsker.
o Største post er udskiftning af airconditionanlæg.
Opgaven færdiggøres på færgen efter returnering. Det er udført som luft til vand til både afkøling og opvarmning (restvarme fra hovedmotorer). En varmeveksler genanvender varmen.
Systemet vil også være bedre til at fjerne fugt
fra luften end tidligere system.
o Mange mindre ting er renset og efterset.
o Der er udført mindre vedligehold på motorer.
o Malerarbejdet er ikke helt udført i dok pga. dårligt vejr. Færdiggøres på færgen.
o Bovpropel er adskilt og efterset
o Buler er repareret.
o Søsugning er fjernet
o Bund og køler er renset og ordnet
o Styrehåndtag er fra 1996, så det er svært med
reservedele. Der overvejes hvad der skal ske
o Der overvejes mulighed med akselgenerator.
o Skolen har været på besøg i dok, så mange billeder ligger på Facebook
o Vi har ikke modtaget faktura fra dok endnu, men
vi forventer at økonomien hænger sammen.
o Fra beboerforeningen er der ønske om at få
fjernet rust på vinduer. Anders ser på sagen.
- Vedr. personale Siva sejler og det går virkelig godt.
Monika er ansat og gennemfører kurser snarest. Monika er ”klar” 2/6-2017.
- 22/6-2017 er der besøg fra Søfartsstyrelsen.
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Vi følger spændt udviklingen på brændstofpriser.

6. Kreditsalg Endelavefærgen
- Vi har talt om dette punkt under andre punkter ovenfor.
- Der nævnes dog ønske om, at sende info til kreditkunder via mail eller sms med info om ophør af kreditsalg.
Tilføjet: Info er sendt til erhvervskunder som stadig kan
få kredit. Privatkunder kan ikke få kredit på gods.
- Kommentar fra Maja: Sidst jeg bookede online, var kredit muligheden fjernet. Jeg er registret som erhverskunde med CVR nr. Jeg har nu heller ikke fået info via eboks, men er jo ikke bosiddende på Endelave.

7. Eventuelt
- Der nævnes, at f.eks. grusvejen Gøgeurtevej trænger til
afretning/grus – info viderebringes til park/vej
- Frits fra Færgesekretariatet har åbnet en snak om afløserfærger. Forespørgslen går på om flere øer kunne
have en fælles afløserfærge. Anders fortæller, at det er
en udfordring, da den ønskede tid for at få færge i dok
er ens for alle – f.eks. kræver malerarbejde forholdsvis
høje temperaturer. En eventuel vedtagelse kræver Folketingets godkendelse.
- Der har været kontakt fra Siemens Windpower for præsentation af el færge løsning. Anders undersøger nærmere og vender tilbage med invitation hvis Siemens
kommer forbi.
- Vi talte om ålegræs/tang vest for molen. Jørgen ser på
sagen med fjernelse af ålegræs/tang i Bugten
- Vi taler om, at molen er i dårlig stand. Der er afsat penge til forundersøgelse/projektering i 2017 og udførelse i
2018.
Næste møde er fastsat til mandag 28. august 2017 kl.
14:50 på færgen mellem Snaptun og Endelave.

Forslag til dagsorden til næste møde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra sidste møde
Perioder med nedsat pris, branding, Facebook mv.
Drøftelse af onlinebetaling – hvordan går det?
Nyt fra beboerforeningen
Nyt fra færgen, herunder orientering om personale mv.
Kreditsalg
Evt.

3

