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Åbne punkter
1. Gennemgang og opfølgning af referat fra sidste møde
2. Landstrøm til Isabella – status
Projektet er beskrevet og skal sendes i begrænset udbud. En del af arbejdet vil blive foretaget mens
Isabella er i dok.

3. Overdækning af Soldæk – status
Projektet har vist sig noget mere kompliceret og dermed også dyrere end forventet. Forudsætningen
om at arbejdet kan udføres under drift kan pt. Ikke opfyldes, og da de foreløbige indikationer også
viser at dokopholdet skal forlænges for at montere overdækningen, har rederiet besluttet at
indhente nye tilbud på pris og udførelse. Færgeudvalget er enig i denne beslutning

4. Dokning 2018
Isabella skal i dok i perioden 13.1 – 24.1 2018. Ane Læsø vil i denne periode sejle som afløserfærge.
Sejladsen med Ane vil foregå mellem Sælvig og Hou, og lejet i Sælvig vil blive udrustet med den til
formålet fremstillede klap, og de nødvendige fendere.
5. Nøgletal for maj – aug. 2017
Carsten Kruse gennemgik trafiktal og økonomi for perioden siden sidste FU møde. Der er stadig tale
om en meget positiv udvikling for såvel trafiktal som økonomi.
Rederiet er ca. 3.7 million kr. bedre end budget og 2.6 million bedre end samme periode for 2016.
Nøgletallene for perioden er vedlagt referatet.
Antallet af ø kort rejser ligger meget stabilt på samme niveau som sidste år – mens antallet af
standard og rabatbilletter er steget med ca. 14.000 stk. Effekten af tilskuddet til trafikal ligestilling,

og den ekstra kapacitet ruten har fået med Isabella, er markant. Til eksempel kan nævnes at med
udgangen af august 2017 har rederiet transporteret næsten lige så mange biler, som der blev
overført i hele 2013.
Der planlægges allerede nu med flere afgange i forbindelse med næste års Samsø Festival, dette for
at kunne opfylde den stigende efterspørgsel.
Ordningen med at tilbyde rabat til campingvogne på særlige afgange har været en stor succes, og
øger antallet af totale overførte enheder
a.
b.
c.
d.

Budgetrapportering
Trafiktal for juni – aug.
Erfaringer fra 1. halvår 2017 med tilskud til billetterne
Ændringer i kundesammensætningen efter indførelse af tilskud – analyse fra rederiet
Den fremsendte analyse blev præsenteret. Der er dog noget der tyder på at der er en
”maskinfejl” i resultaterne – Carsten Kruse vil chekke op på dette.

6. Havneombygninger Sælvig – status
a. Opmarchplads
Området er tæt på at være færdigt, der mangler kun småting såsom enkelte hegn mm.
b. Fenderarrangement – Sælvig og Hou – status
Opgraderingen af fender systemet og anstødsfender i begge havne er sendt i udbud.
Arbejdet forventes afsluttet i løbet af foråret 2018
7. Markedsføringsplan 2017
a. Ny hjemmeside – status
Den nye hjemmeside er nu i drift.

8. Eventuelt
9. Dato for næste møde.
Næste møde er aftalt til torsdag den 14.12 klokken 08:15 på Samsø

