Referat fra dialogmøde vedr. Endelavefærgen
Dato: 19. februar 2018 på færgen fra Snaptun til Endelave

Mødedeltagere:
Maja Hoe
Jens Olsen
Jens Otto Larsen
Jørgen Broch
Anders Beck Frandsen
Charlotte List – referent

Dagsorden
Indhold

Referat/aftalt på mødet

1. Referat fra sidste
møde

-

2. Perioder med
nedsat pris,
branding, Facebook
mv.

-

-

3. Drøftelse af
onlinebetaling –
hvordan går det?

-

4. Fartplaner 2018 –
er der nyt om
bussen søndag?
5. Orientering vedr.
”papegøjeplader”

-

6. Evaluering af
Horsens tur

-

-

-

Vi taler om parkering i Snaptun jf. sidste referat. Anders har haft
en indledende snak med efterskolen og det kan være muligt, at få
adgang til et område i ferier og weekender – men ikke hverdage.
Det kan give udfordringer med at styre dette. Hedensted
kommune byder ikke ind med løsning. Vi foreslår, at
beboerforeningen tager punktet med til møde i §17 udvalget i juni.
Det har været fint med en hurtig beslutning vedr. pris, periode mv.
Maja fremviser flot planche til infotavler. Denne skal vises 3
gange i alt – første gang lige inden forsommer med nedsat pris,
anden gang midt i forsommerperioden og sidste gang lige inden
eftersommer perioden. Prisen er i alt 4500 kr. Jørgen (S&B)
betaler for annoncering her. Faktura direkte via Ean til Anders.
Maja fortæller også om annoncering i forskellige ugeaviser. Vi er
enige om, at annonce skal være i farve. Aftalen lige nu er at
annoncere én gang inden forsommerperioden. Betaling som ved
infotavler.
Vi siger også ja til annoncering i kaninfolderen som hidtil.
Vi aftaler, at Maja har initiativ i forhold til annoncering generelt.
Der har været bøvl med hjemmesiden – der nævnes lørdag 27/218, hvor passagerer kunne booke, men ikke biler. Vi ser på sagen.
Der er møde med Compusoft 6/3-2018. Hvis der er
forslag/ønsker, så send til Anders eller Henning, så vi kan tage det
med på mødet.
Der er ikke nyt om bussen søndag fra Trafikselskab. Vi taler igen
om muligheden for at sætte bus ind mellem færgeleje og Horsens,
hvis der sker ændringer i busrute.
Der kan kun bookes som gulpladebil, hvis det kan dokumenteres
virksomhedskørsel jf. ministeriets bestemmelser. Enhver form for
privat kørsel skal bookes som hvidpladebil. Vi sørger for
tydeliggørelse i forbindelse med bookingen. Der sættes også
skæringsdato.
Anders fortæller, at passagertallene er sløje på den månedlige tur
til Horsens.
Der er klart ønske fra beboerne om at ville beholde Horsens-turen.
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7. Nyt fra
beboerforeningen

-

-

-

-

8. Nyt fra færgen

-

-

9. Evt.

-

-

10. Næste møde

-

Vi er enige om at bevare turen – men det er også svært at tale for
en forøgelse af antal ture til Horsens jf. passagertallene pt.
Beboerforeningen medbringer ønske fra beboer fra øen
vedrørende ændring af sejlplan. Vi taler om, at ved en ændring så
kan det ikke have indflydelse på mandskabets samlede arbejdstid,
delt tjeneste mv. Det fremsatte forslag er ikke muligt. Anders ser
på sagen og giver en præcis tilbagemelding til beboerforeningen
inden lørdag, hvor der skal være møde på øen. En del af ønsket er
også at reducere overgangstiden til 55 minutter fra 1t10minutter.
Dette bliver ikke muligt – dels er det politisk besluttet. Det vil
ændre på budgetter for brændstof. Det vil forøge
vedligeholdelsesomkostningerne.
Jens Olsen fortæller om erfaringer fra indsættelse af katamaran
færge i det Sydfynske øhav – og om muligheden for at rundsejle
farvandet omkring Endelave i sommerhalvåret. Vi foreslår, at
beboerforeningen tager punktet med til møde i §17 udvalget i juni.
Der spørges til om det også i juni i 2018 er muligt at få foretaget
strandrensning i Bugten. Send gerne mail til afdelingschef for
Natur og Miljø Flemming Larsen fhl@horsens.dk Service og
Beredskab står gerne for opgaven efter godkendelse af Flemming.
Der fortælles, at leveret fragt ofte lægges i fragthuset og modtager
ikke opdager dette. Der spørges til mulighed for at få sms. Anders
undersøger muligheden herfor.
Jens Olsen fortæller, at han ikke ønsker genvalg til
beboerforeningen.
På personalesiden går det godt. Anders fortæller, at der har været
afholdt gode MUS samtaler med hele mandskabet.
Der prøves lige nu GTL Shell brændstof i en forsøgsordning.
Dette brændstof er væsentligt mere miljøvenligt end konventionelt
brændstof.
Der ses på projekt med små akselgeneratorer til aflastning af
hjælpemotorer og mindre brændstofforbrug.
Vi har fået spørgsmål fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som
vi skal svare på. Hvis beboerforeningen har input, så send til
Anders hurtigst muligt.
Projekt med renovering af molen er udskudt til 2019. Der er
enighed om, at det vil være godt i et ”dokår”. Der er pt. et dybt
hul i yderste mole, som er farligt. Anders tager fat i
afspærring/plade eller andet.
Der ønskes ensretning af Øvre. Der henvises til afdelingschef for
Affald og Trafik Allan Lyng Hansen alyha@horsens.dk
Vi fortsætter ordningen med ø-pas
Der spørges til udbedring af meget dårlige grusveje. Charlotte
fortæller, at Jørgen Holm har vejhøvl og grej hertil. Charlotte
tager fat i sagen
Næste møde forslås til mandag 28. maj 2018 kl. 14:50 på færgen
fra Snaptun til Endelave.
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