Dialog møde vedr. færgen Endelave.
Mandag den 27.06.2016 kl. 15.00
Jørgens kontor, Endelavevej 5, 8700 Horsens
Indkaldte: Jens Olsen, Jens Otto Larsen, Maja Hoe, Frode Frederiksen, Tage Sønderby,
Anders Beck Frandsen og Jørgen Broch.
Fraværende. Jens Olsen (Meldt afbud p.g.a. ferie).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra sidste møde.
Erfaringer fra ½ pris perioden (maj måned var ca. 150 under maj sidste år).
Ø- pas.
Drøftelse af anvendelse af det ekstra tilskud til nedsættelse af billetprisen i efteråret.
Nyt fra beboerforeningen.
Nyt fra færgen, herunder orientering om nyt personale.
færgesekretariatet m.v. ved Frode
Evt.

AD. 1. I.a.b. Vedr. 10 turskort for øboers biler. Det blev aftalt at det forsøges med, at fastholde
klippekortsystemet for ø biler. Dette som alternativ til kontantsalg.
AD. 2. Vejret og den lidt mindre annoncering tildeles skylden for det lidt lavere billetsalg (ca.
150 stk.).
AD. 3. Færgen administrer ordningen, men skyder ikke penge i projektet. Dette blev taget til efterretning.
Ved eventuelle fremtidige tiltag ønsker ledelsen, at blive inddraget inden personalet bliver konfronteret. I forbindelse med ø passet havde der været misforståelser, hvilket beklages fra begge
sider.
AD. 4. Jørgen redegjorde for folketingets vedtagelse af nyt tilskudordning til persontransport mv.
Endelavefærgen vil i 2016 kunne modtage 136.000,- kr. Tilskuddet skal anvendes til at nedsætte
billetpriser på personer, biler, autocampere, campingvogne, cykler mv. Kort sagt alle typer billetter der ikke har med gods at gøre. Tilskuddet kan anvendes i perioden 8. august til udgangen af
november måned. Med udgangspunkt i overfarts tal fra september 2015. Samt at ½ pris perioden
bortfalder, drøftedes hvordan tilskuddet bedst anvendes. Der blev enighed om at indstille til byrådet,at der indføres 20 % rabat i 10 uger fra og med uge 35 i 2016. I 2017 gives 20 % i rabat i 10
uger før og efter skolernes sommer ferie. Samtidigt indstilles at prisen for campingvogne og autocampere nedsættes samme pris som for høje trailere (Aktuelt 60,00 kr. pr. m.). Prisen for høje
trailere blev nedsat i forbindelse med tilskudsordningen for gods. Denne prisforskel, for stort set
samme vare, har virket uforståeligt, hvilket er baggrunden for indstillingen. Prisændringen indstilles til at være pr. starten af uge 35. 2016.
AD. 5. Godt møde med borgmesteren på øen søndag den 26. juni. Beboerforeningen ønsker sikkerhed for at systemet og personale er klar til den 1. 0ktober til on – line betaling. Vi satser på et
dialogmøde ultimo september, hvor dette dagsordensættes.

AD. 6. Anders orienterer om at vi har gang i oplæring af en maskinmesterafløser. Ellers er der
stadig udfordringer med on – linebooking systemet. Der arbejdes fortsat med trivsel på færgen.
AD. 7. Frode orienterede om færgesekretariatet, hvilket opgaver er der taget fat i: Bemandingsregler, fælles afløser færge, fælles standarder for ø – færger osv.
Frode lægger op til at bede færgesekretariatet om at vurderer det rentable i at bygge en ny færge,
eller fortsætte med den vi har. Det vil betyde at beslutningen om at arbejde med en ny færge indstilles at sættes i bero. Anders bemærkede at der efter sommerferien kommer et forsøg med et
energibesparende tiltag som også begrænser udledningen af CO2. Der er enighed om at vi skal
forsøge at få færge sekretariatet til at lave en sådan rapport. Jens Otto foreslår at undersøge mulighederne for at udskifte motorerne til moderne motorer. Dette undersøges ligeledes.
AD. 7. Beboerforeningen fremlagde forslag til ændret sejlplan for søndag eftermiddage. Forslaget
er ikke hørt i befolkningen. Forslaget undersøges af beboerforeningen inden fastlægning af sejlplan 2017. Anders og Jørgen var positive.
Anders åbnede for et forsøg med ”øbokort” til erstatning af anden form for dokumentation, hvilket typisk er sygesikringskort. Det er tanken at kortet skal fornyes hvert år. Der var enighed om at
arbejde videre med ideen, idet alle erkendte at der er udfordringer det nuværende system.
Tak for et godt og positivt møde, og god sommer til alle.

Jørgen Broch

