Teknik og Miljø

Dato: 5. december 2016

Referat fra dialogmøde vedr. færgen Endelave
Dato: Mandag 28./11.-2016 på færgen fra Snaptun til Endelave
Mødedeltagere:
Jens Olsen, Jens Otto Larsen, Maja Hoe, Tage Sønderby, Anders
Beck Frandsen, Jørgen Broch, Charlotte Smed

1. Referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt med følgende bemærkning:
Dokumentet med ”almene spørgsmål” blev af Maja hængt
op efter ca. 3 uger. Det var aftalt, at Anders skulle hænge
op på færgen og informere besætningen herom. Ikke alle
besætningsmedlemmer virkede bekendte med dokumentet
og indholdet. Det var også opfattelsen, at forskellige besætninger tolker forskelligt. Der er fremadrettet ønske om
bedre information fra ledelsen til personalet.
2. Erfaringer med nedsat pris (20 %)
Der er mindre tilstrømning til Endelave i 2016 end i 2015 –
se pax tal medsendt dette referat. Beboerforeningen har en
formodning om at det f.eks. kan skyldes færre jægere til
øen i efteråret pga. sygdom i kaninbestanden.
Der tales også om, at det nye bookingsystem (Combosoft)
kan have noget af skylden herfor. Hvis der forsøges
booking og man falder ud, så kan der først forsøges igen
efter 15-20 minutter.
Der taltes også om fordelingen af tilskud til øerne i Danmark, hvor Endelave langt fra er blevet forfordelt. Anders
fortæller, at der er blevet set på antal afgange fremfor passagersømil. Ordningen evalueres og man forventer/ønsker
en større del af tilskuddet til Endelave.
Der foreslås at markedsføre Endelave og nedsatte priser
via Horsens Kommunes Facebook profil ”en del af flokken”.
Markedsføringen bør ligge i uge 14-15 2017. Vi taler om
det på næste møde.
3. Drøftelse af online betaling pr. 1. oktober 2016
Anders oplyser at andelen vokser både hvad angår gods
og passagerdel. Det er ikke så stor en succes som det
kunne ønskes. Billettøren kan ikke altid finde bookingen på
skærmen. Beboerforeningen oplyser, at ø-boerne ved, at
de skal udskrive bookingen. Nogle vælger også at betale
kontakt på færgen. Der er generelt kritik over for systemet.
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Oplevelsen er, at når systemet ændres et sted, så påvirker
det systemet et andet sted.
Jens Otto spørger, om man kan få en tilkendegivelse af,
hvornår det kan forventes at systemet virker eller skrottes?
Anders oplyser at der er kontakt til Combosoft flere gange
ugentligt for at få systemet til at fungere hensigtsmæssigt.
4. Sejlplan 2017 (ingen ændringer udover tilpasning af søgnehelligdage)
Sejlplanen er godkendt med få bemærkninger:
- Sejltiden er ikke 55 minutter, men ca. 65 minutter
- Der ønskes tilføjelse af ”Palsgård afgangen”.
- Der tales om at overveje den sene afgangstid søndag i
sommeren til 2018. Maja tager det med på generalforsamlingen i februar 2017.
5. Nyt fra beboerforeningen
Beboerforeningen er skuffede over, at man ikke har fået
svar på de spørgsmål, man stillede til kommunes leder i
september 2016. Charlotte sender mail til afdelingschef Allan Lyng Hansen (Affald og Trafik) og afdelingschef Flemming Larsen (Natur og Miljø) og rykker for svar.
Der er ønske om at få udskiftet skraldespande på øen (evt.
til næste sæson), da de er meget dårlige. Beboerforeningen sender information om lokaliteter til Charlotte Smed,
som sørger for at de udskiftes.
Strandvejen (grusvej) trænger meget til at blive repareret
og der ønskes fast vedligeholdelse af vejen. Charlotte tager
fat i sagen med Jørgen Holm og med vejafdelingen. Jørgen
har en vejhøvl på øen til at koble efter traktor.
Beboerforeningen oplyser, at der er ansøgt om selvstændigt postnummer. Det er der givet grønt lys til fra Postnord.
Dog skal sagen afstemning – en stemme pr. husstand. Der
tales om muligheden for om kommunen kan hjælpe med at
udsende afstemning via e-post. Jens Olsen sender mail videre til Charlotte. Status 30/11 er, at mail er modtaget og
Charlotte har talt med Herla (borgmestersekretær), der har
lovet at se på sagen og give tilbagemelding.
Det oplyses, at besætningen benytter motionscenteret på
skolen hvilket er super.
6. Nyt fra færgen, herunder orientering om nyt personale
Anders fortæller:
- Elin går på pension til nytår. Vi leder efter en ”ny Elin” til
at være 5. mand og stå i kiosk specielt i sommerperioden og i nødsituationen. Forslag modtages meget gerne. Det er et krav at den nye medarbejder har ren straffeattest og et godt helbred. Det skal gerne være på
plads inden foråret 2017.
- Henrik Gerding kommer tilbage efter nytår (styrmand)
- Siva er i oplæring
- Der er indgået en gensidig fratrædelsesaftale med Peder.
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Beboerforeningen synes, at der er stor udskiftning i
medarbejderne på færgen og tænker om der er et godt
arbejdsmiljø på færgen.
Det er undersøgt, hvad gevinsten er ved nye skibsmotorer. Miljømæssigt stor gevinst – økonomisk ingen gevinst. Akselgenerator ….. undersøges. Der indtages
priser på nyt aircondition anlæg.
Færgen skal i dok sidst i april 2017 i ca. 1 uge. Afløserfærge bliver Bertha K (kun passagerer).
Der tales om en korrespondance, hvor en beboer har
skrevet til Anders efter forvirring omkring info i sag. Anders har svaret, at der opfordres til kun at få info fra
færgen. Maja fortæller, at det er ikke som aftalt. F.eks.
er færgens hjemmesiden ikke opdateret. Anders tager
sagen til efterretning.
Der efterlyses busfolder til når færgen ligger til i Horsens. Anders tager fat i sagen.

7. Eventuelt
Næste møde foreslås mandag 27. februar 2017 kl. 14:50
på færgen mellem Snaptun og Endelave.

Dagsorden til næste møde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Evt.
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