Åbent referat for Færgeudvalg og
Styregruppe torsdag den 8.5.2017
Tid og sted: Samsø Kommune klokken 13:15 – med efterfølgende DUT møde
Deltagere:
Marcel Meijer, Carsten Bruun, Jørn C Nissen (afbud), Mogens Wehrs, Gitte Caroline Palm Lundorf, Carsten
Kruse, Søren Stensgaard (afbud), Frederik B Pedersen, Lars Rieks, Flemming Skov og Peter S Jeppesen.
Endvidere deltog Poul Jensen og Per Nymann Pedersen fra rederiet

Åbne punkter
1. Gennemgang og opfølgning af referat fra sidste møde
2.
Pendlerpriser – der er udarbejdet et forslag til sænkning af pendlerpriserne – dette finasieres fra den
pulje der var afsat til tilskud til SAAX ruten.
3. Landstrøm til Isabella
Per Nymann Pedersen gennemgik projektet for etablering af intelligent landstrøm til Isabella. Der vil
være fordele for såvel rederiets totale økonomi, som for miljøet, idet tilførsel af landstrøm betyder
at færgens egen generator kan stoppes om natten.
Projektet er af en sådan størrelsesorden, at det skal sendes i udbud – hvorfor økonomien vil blive
behandlet på den lukkede del af færgeudvalgsmødet.
Færgeudvalget kan anbefale og projektet, der sendes videre til behandling i ØU og KB
4. Nøgletal for marts – maj 2017
a. Trafiktal for marts – maj
Carsten Kruse gennemgik trafik tallene for de enkelte måneder. Der er tale om meget store
stigninger for såvel passagerer som biler. Maj måned 2017 er nu på niveau med juli måned
2014 – den sidste højsæson med Kanhave.
b. Ændringer i kundesammensætningen efter indførelse af tilskud – analyse fra rederiet
Rederiets analyse er vedlagt referatet

5. Havneombygninger Sælvig
a. Opmarchområde Sælvig 2017

i. Udkørsel, slidlag, cykelsti og cykelparkering – prioriteringsliste fra Sælvig Havn
Arbejdet med at lægge slidlag og det meste af opstribningen er stort set færdig, der resterer
opsætning af fast hegn der forventes afsluttet i løbet af juni måned.
Edelig placering af lastbil baner og cykelsti afventer indhentning af erfaringer i årets
højsæson.
6. Markedsføringsplan 2017
a. Ny hjemmeside – status
Hjemmesiden er stadig i testfasen, men forventes klar i den allernærmeste fremtid
7. Tildeling af eneret på en given rute fra Samsø
Færgeudvalget gennemgik det fremsendte notat. Notatet tages til efterretning, og sagen sendes
videre til ØU og KB
8. Eventuelt
Rederiet har udarbejdet et forslag til en overdækning af det ene soldæk. Dette for at kunne øge
passagerkapaciteten i perioden 1.10 til 30.4 med 82 pladser – samt for at forbedre mulighederne
for ophold inden døre i dårligt vejr under højsæsonen.
Projektet kan udføres under drift, og vil – afhængig af hvornår de endelige godkendelser foreligger
fra Søfartsstyrelsen – være færdigt i løbet af september måned. Prisen er kalkuleret til ca. 400.000
kr. og finasieres med en del af den ubrugte pulje for Godsstøtteordningen.
Skitse over projektet er vedlagt referatet.

9. Dato for næste møde.
Næste møde er fastlagt til torsdag den 28. september klokken 08:15 på Samsø

