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Referat fra dialogmøde vedr. Endelavefærgen 

Dato: 30. maj 2022 kl. 14:00 – Endelavevej 5, 8700 Horsens – Jørgens kontor 

Der serveres kaffe/te og kage til mødet 

Mødedeltagere: 

Mike Thygesen 

Leif Jørgensen - afbud 

Jørgen Broch 

Anders Bech Frandsen 

Pernille Søndergaard Jensen 

Charlotte List – referent 

 

Dagsorden  

Indhold Referat/aftalt på mødet 
1. Referat fra sidste 

møde 

- I.a.b. 

2. Status på BEAS 

 

- Billetautomaten påbegyndes opsat i pavillon i Snaptun fra 31/5-
2022. Automaten kan printe billet.  

- Vi har fået 2 nye håndskannere (har nu 3 i alt). Det betyder 
mulighed for hurtigere skanning, når passagerer skal om bord.  

- Ved fuld booking har vi til tider plads på vogndæk (2-3 pladser). 
Anders spørger, om vi skal se på akutplads. Vi taler om, at 
akutplads sættes til rådighed for alle 12 timer for afgang – og vi 
fastholder denne. Der er også akutplads til ambulance.   

3. Sæson 2022 – 

hvordan går det? 

 

- Pernille fortæller, at der er en del grupperejser og skoler til 
koloni.  

4. Takstblad 2023 

 

- Jørgen udleverer forslag til takstblad 2023 – fremskrivning med 
5% i forhold til 2022 priser, og priser delt med 2, da der skal 
betales begge veje. De 5% er den foreløbige 
fremskrivningsprocent.  

- Kvartalskort for person og bil er på takstbladet.  
- 50% perioder er også med på takstbladet.  
- I forbindelse med indberetning til ministeriet vedr. forbrug af 

tilskud, så har vi nu indhentet den del, hvor vi har haft efterslæb. 
Det skyldes øget godstransport. Der er ikke ændringer på 
godspriserne, da det forventes at det var en ”enlig svale” – vi 
forventer, at det retter sig i indeværende år.  

- Takstblad 2023 er drøftet – den endelige fremskrivningsprocent 
fastlægges i august 2022.  

5. Status Ø-kort 

 

- Vi satte det nye system i værk efter sidste dialogmøde. Der har 
været nogle henvendelser – og det er på plads nu. Pt. er der 20 
færre med ø-kort end da vi mødtes sidst.  

6. Nyt fra 

beboerforeningen 

- Har fået spørgsmål til, hvordan man reserverer kvartalskort – 
udfordring, hvis man har et aktivt kort i forvejen. Pernille kender 
problematikken og undersøger om det ikke skulle være løst nu 
(har haft kontakt til Teambooking).  
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- Beboerforeningen har drøftet muligheden for at flytte afgange, 
således at der bliver flere tirsdagssejladser med afgang fra 
Endelave 09:45 og retur 14:30. Der arbejdes med en 
spørgeskemaundersøgelse, som kan hjælpe med at belyse 
ønsker.  

- Færgemøde vedr. ny færge afholdes 17/9-2022 på øen.  
7. Nyt fra færgen  

 

- Stigningen på brændstofpriser og udgifter til dok (f.eks. øgede 
stålpriser) betyder et økonomisk merforbrug i 2022 og i 2023. 
Det er uvist, hvordan merforbruget vil blive dækket. 
Forventningerne fortælles politikerne i forbindelse med 
budgetopfølgning.  

- Der ses på priser i kiosken – også i forbindelse med øgede priser 
på fødevarer mv. Der forventes nye kioskpriser pr. 1. juli 2022. 

- Vi modtager ingen henvendelser fra beboere, som er fritaget for 
e-boks – og som derfor er berettiget til at få ekstra hjælp til 
booking. Vi vil gerne gentage, at der er mulighed for at få hjælp 
til booking på færgens telefon for denne gruppe.  

- Anders har kontaktet Claus Lundgaard Karlsen i vejafdeling 
Horsens Kommune vedr. evt. nyt i forbindelse med aftaler med 
Hedensted kommune vedr. opstribning på Havnen i Snaptun. 
Stadigt intet nyt vedr. dette. 

- Der arbejdes på at få fat i statistisk materiale fra Compusoft 
systemet. 

8. Evt.   

9. Næste møde Mandag 29. august 2022 kl. 14 på Jørgens kontor. 

 


