Referat af dialogmøde vedr. Endelavefærgen
Dato: 17. juni 2019 på færgen fra Snaptun til Endelave afgang 14:50

Mødedeltagere:
Hanne Nyholt
Karsten Kragh Hansen
Peter Nymand
Jørgen Broch - referent
Anders Beck Frandsen
Charlotte List – referent

Ikke tilstede

Ikke tilstede

Dagsorden
Indhold
1. Referat fra sidste
møde
2. Priser 2020 inkl.
Perioder med
nedsat pris,
branding, Facebook
mv.

3. Drøftelse af
onlinebetaling –
hvordan går det?

4. Vedr. Månedskort
biler.

Referat/aftalt på mødet
Ingen bemærkninger. Begge referater godkendt.
Takstblad for 2020 fremsendt til politisk behandling i PMU. Der
er tale om en fremskrivning af de takster der er gældende pr. 1.
juli 2019. Der er samtidigt tilpasset på priserne, således at de
fleste ender på 0. eller 5.
Der foreslås at der indføres et månedskort - person i lighed med
månedskort bil. Dette for at tilgodese sommerhusejerne.
Det aftaltes at Jørgen forsøger at udarbejde et forslag der
tilgodeser ønsket og som samtidigt er forsvarligt indenfor
budgetrammen. Der arbejdes udfra at en månedskort – person kan
købes for en kalendermåned for 200,00 kr. (2020 pris) dækkende
fri rejse for en voksen og et barn i denne måned. Der vil være tale
om prisen for 4 rejser i rabatperioder og 2 udenfor
rabatperioderne. Et barn der ledsager den voksne der har købt
billetten sejler gratis.
Der arbejdes på at dette kan blive gældende fra 1. januar 2020.
Det ser ud til at der kommer mange rejsende i denne rabatperiode.
Ingen kunne redegøre for brandingindsatsen. Hvor har det været
annonceret?
Efter mange drøftelser og venten skulle det nu være sådan at
programmet kan håndterer ”månedskort – bil” fra og med mit i
uge 27.
Skift af system blev drøftet. Der er endnu ikke taget stilling til et
skift. Der har været en delegation fra personalet på Sejerøfærgen
for at se det nye system. Ligesom Hanne har besøgt Sejerøfærgen
og forhørt sig om det nye system. Der er generel positive
tilbagemeldinger, som der arbejdes videre med. Der er enighed
om ikke at skifte system i den travle tid
Se pt. 2.
Det blev gentaget at kunder der har købt overfart af bil fra 1. juli
og ikke har fået mulighed for at få rabat, kan henvende sig til
Henning og får refunderet.
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5. Nyt fra
beboerforeningen

7. Evt.

Peter orienterede fra møde den 26. maj med repræsentanter fra
færgesekretariatet og politikere. Mødet havde været et godt møde
hvor mange fremtidstanker blev vendt.
Der var utilfredshed med at færgen tages ud af drift i 3 uger til
efteråret for at få repareret molen. Jørgen Korshøj fra byrådet
havde beklaget forløbet på mødet den. 26. maj.
Hanne nævnte at der på øen er et stort ønske om at der tænkes en
mulighed for at komme fra øen om formiddagen, efter at
afrejsetidspunktet for den tidlige afgang nu bliver kl. 06.30. Der
var enighed om at arbejde videre med tanken indenfor den kendte
økonomi og arbejdstid, men ikke før vi har prøvet den nye plan i
praksis.
Hanne nævnte at der er udfordringer for gangbesværede på
grupperejser fordi de skal være i den side hvor der ikke er
elevatorer.
En af skibsførerne har sagt sit job op pr. 30 september 2019. Der
er gang i ansættelse af en afløser. Der har været 18 ansøgere til
stillingen.
Hanne spurgte om beboerforeningen kunne få indflydelse på
ansættelsen. Jørgen og Anders afviser, men lover at tage
helhedsbriller på ved udvælgelsen.
I.a.b.

8. Næste møde

Medium september og helst ikke mandag.

6. Nyt fra færgen
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