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Referat fra dialogmøde vedr. Endelavefærgen 

Dato: 15 marts 2021 kl. 14:00 – Endelavevej 5, 8700 Horsens – Undervisningslokalet 1. sal 

Der serveres kaffe/te og kage til mødet 

Mødedeltagere: 

Mike Thygesen 

Leif Jørgensen - afbud 

Jørgen Broch 

Anders Bech Frandsen 

Charlotte List – referent 

 

 

Dagsorden  

Indhold Referat/aftalt på mødet 

1. Referat fra sidste 

møde 

- Vi taler om lov om webtilgængelighed jf. punkt 5 i referat fra 18/1. 

Det er lige nu uklart om links til andre hjemmesider også er omfattet 

af kravet.  

2. Grupperejser - Intet nyt 

3. Sæson 2021 (også 

snak om branding 

mv.) 

 

- S&B får regning for tilskud til markedsføring. 

- Der arbejdes på nye skilte omkring Kaninoen samt info om dyreliv 

mv.  

- Placering af orienteringstavle på havnen i Snaptun – der er ikke 

fundet optimal placering. Der afventes om der er efterspørgsel fra 

erhvervslivet og andre interessenter på Endelave, inden der gøres 

yderligere.    

4. Status på BEAS 

 

- Arbejder stadig på placering af automat til køb af billetter i skuret i 

Snaptun. Samme køb er mulige som på nettet – betaling med kort 

eller Mobilepay.  

- Der arbejdes på donkel i forhold til bedre net til personalet i forhold 

til billettering. - Der har været udfordring i forhold til passagerers 

ældre styresystemer i pc ére, smartsphones m.v. F.eks. fejl i 

kombination af dag og dato. Det ser ud til at være løst lige nu. 

- Mike spørger til mulighed for klippekort. BEAS systemet kan 

håndtere digitalt klippekort (i stedet for papir 10- og 20-turskort). Det 

er teknisk muligt at indføre et rabatsystem, der ville kunne give 

hyppige brugere af færgen en ”loyalitetsrabat” – men det er vigtig 

at en evt. ny rabatordning skal kunne rummes indenfor nuværende 

økonomiske ramme! 

5. Hvordan sikrer vi 

at fastboende kan 

komme hjem i 

højsæsonen? 

- Mike fortæller, at han har deltaget i møde med repræsentanter fra de 

danske småøer. Mike fortæller, at de andre øer har samme 

problematik. Esbjerg – Fanø har løst det med en speciel opmarchbås 

til ø-biler. Vi taler om, at der ikke må laves forfordeling i forhold til 

øens beboere. Vi taler om, hvor stort problemet har været i 2020. 

Anders har talt med besætningen herom – og der er ikke opfattelse af, 

at det har været en udfordring. Hvis øens beboere har akutte 

problemer, så kan broen kontaktes for at finde en fælles løsning.  

6. Kriterier for åbning 

af passagerantal på 

færgen 

- Det er en udfordring, at regeringen ikke melder en langsigtet plan ud. 

Vi vil vurdere situationen igen i starten af april – og forhåbentlig 
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opjustering af passagerantal efter dok (dok er i uge 15) – vurdering 

ud fra et sundhedsfagligt perspektiv.  

7. Nyt fra 

beboerforeningen 

- Afholder virtuelt koordineringsmøde med erhvervslivet på Endelave 

– og færgefarten bliver også drøftet.  

- Generalforsamlingen er udskudt til det er sundhedsfagligt forsvarligt 

at afholde den fysisk.  

- Beboerforeningen arbejder med en positiv kampagne – hvor de 

mennesker, som holder Endelave i gang, bliver hyldet.  

- Endelave beboerforening har fået bevilliget en digital infostander, 

som ønskes opsat på Endelavesiden. Den skal opstilles indendørs. 

Det kunne være sammenfaldende med ønske om opholdsrum/ 

venterum på øen. Etableringen skal gøres i samarbejde med Horsens 

Kommune/færgen. Anders tilkendegiver, at hans kontor kunne være i 

spil, hvis han får et andet sted på havnen.  

8. Nyt fra færgen  

 

- Skal en tur i dok i uge 15. Forventer ingen problemer. Berta K sejler i 

denne periode.  

- Ny styrmand – Thorleif Johannesen – er i fuld sving. Det går godt. 

Fra 1. april rykkes han op til skipper.  

- Kan godt mærke, at det kører godt men monotont. Glæder os til et 

positivt pust efter Corona.  

- Kiosken savner kunderne. Der skelnes til øvrig restauration/cafe liv 

på land i forhold til, hvornår kiosken åbnes.  

- Henning går på efterløn pr. 30/4-2021 – der er ansat en ny 

administrativ kollega til opstart 1/5-2021.  

- Vi er snart ved den tid, hvor vi skal have lavet takstblad for 2022. 

Hvis det skal med på det første møde, hvor fagudvalget behandler 

budget 2022 – så skal det aftales inden ultimo april 2021. Det vil 

sige, at Mike tager snakken på øen inden medio april – og vi skal 

mødes ultimo april.  

9. Evt.  - I.a.b. 

10. Næste møde - Torsdag 22. april 2021 kl. 14 

 


