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Referat fra dialogmøde vedr. Endelavefærgen 

Dato: 24. januar 2022 kl. 14:00 – Endelavevej 5, 8700 Horsens – Jørgens kontor 

Der serveres kaffe/te og kage til mødet 

Mødedeltagere: 

Mike Thygesen 

Leif Jørgensen 

Jørgen Broch 

Anders Bech Frandsen 

Pernille Søndergaard Jensen 

Charlotte List – referent 

 

Dagsorden  

Indhold Referat/aftalt på mødet 
1. Referat fra sidste 

møde 

- Vi talte om muligheden for akutpladser til køretøjer. Det er 
muligt – vi taler om at åbne for 5 meter svarende til 1 køretøj.   

- Vi har fået penge fra ministeriet.  
- Opfølgning på fordeling af afgange – der er ønske om en 

formiddagsafgang mere. Tal er sendt til beboerforeningen i 
forhold til ønsker om omfordeling af ture – og beboerforeningen 
kommer med ønsker. Adviseringstid er minimum 3 måneder. 
Flere afgange har betydning i forhold til antal ansatte på færgen 
– holddrift, ugedrift osv.  

- Horsens Kommune får ingen henvendelser vedr. fritagelse for 
digital post – og deraf mulighed for at kontoret booker. Ø-boerne 
er meget fortrolige med systemet.  

- Afbestillingspraksis – og problem med spøgelsesbookinger. Aftale 
om at betaling skal ske i hver retning og afbestillingsvarsel fra 2 
minutter til ½ time før afgang. Vi taler om at rette tid for opstart 
er 1/5-2022. Dette undersøges med TEAM Jacobsen – Anders 
giver info om, hvad der er muligt.  

2. Status på BEAS 

 

- Betalingsautomat i Snaptun er fortsat i pipeline – den er lovet på 
plads til højsæson 2022. Vi taler om det reelle behov – og bliver 
enige om at sætte den i bero indtil videre. Vi taler om skilt med 
info om, hvordan booking skal ske. Vi taler også om at finde 
ekstra hjælp på havnen i Snaptun i højsæsonen til at hjælpe 
passagerne. Herunder også evt. booking 

3. Sæson 2022 

 

- Der har været ønske om musikarrangement på øen – og ekstra 
afgang til arrangementet i august. Vi taler om, at henvendelsen 
burde gå gennem beboerforeningen. De 2 aftalte kulturfærger 
ligger i samme døgn i år. Der spørges om ”færgen” kan 
sponsorere billetter til musikerne og deres biler (ca. 2500 kr.). 
Mike sender præcis info – og der udstedes gratis billetter.  

- Annoncering bliver lignende 2021 – vi aftaler samme procedure 
som hidtil.  

- Vi ved endnu ikke noget om evt. tilskud  
4. Henvisning via 

færgebooking til 

- Vi taler om, at Horsens Kommune kan henvise til spisesteder mv. 
via link til en anden hjemmeside, hvor oplysningerne er 
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oplysninger om 

åbne spisesteder 

opdaterede. Der kan også være en tekst (Mike forfatter), som 
kan skrives på billet.  

5. Ny færge – hvordan 

kommer vi i gang – 

set fra 

færgeledelsens side. 

- Vi fik afslag af tilskud til ny færge.  
- Beboerforeningen har rettet henvendelse til borgmesteren om at 

beboerne skal inddrages – og det er der ingen tvivl om. Vi taler 
om, hvad processen bliver. Jørgen fortæller, at beboerforeningen 
bliver inddraget. Der vil blive afdækning af behov 
(behovsanalyse)  og ud fra dette vil der blive talt om færgetype 
mv.  

6. Månedskort kontra 

kvartalskort – er 

det muligt at 

tilbyde begge dele – 

alternativer? 

- Endelave Beboerforening har et ønske om at tilbyde både 
månedskort og kvartals kort for Personer/biler! Der er solgt 6 
kvartalsbilletter i januar 2022 imod ca. 20 stk. månedsbilletter i 
hele 2021. Da ønsket om at tilbyde både månedskort og kvartals 
kort for personer/biler ikke kunne imødekommes af 
færgeledelsen blev det aftalt, at 2022 gennemføres som 
aftalt med tilbud om kvartalsbilletter og at der vil blive fortaget 
en evaluering inden budget for 2023 skal aftales. 

7. Logning af data 

færgefart 

- Pernille har været meget behjælpelige med at sende tal og info 
til beboerforeningen. Vi taler om, at vi udleverer de ønskede tal.  

8. Nyt fra 

beboerforeningen 

- Referater fra beboerforeningen sendes løbende. Bestyrelsen 
modtager genvalg – afgøres til generalforsamling 19/2-2022 – 
info sendes, når der er nyt.  

9. Nyt fra færgen  

 

- Ny mester som afløsning for Poul Erik er startet (Kaj). 
- Der er ikke lavet nye planer i forhold til fejring af færgens 

fødselsdag. Vi følger op senere – og forhåbentlig godt vejr.  
- Mike spørger om færgens tilstand indtil ny færge er på plads. 

Den sejler godt – men regningerne bliver dog større f.eks. den 
ekstra doking i december med nyt sprinkleranlæg og nyt lys.  
Brændstoføkonomien løber stærkt pga. de høje 
brændstofudgifter. Vi ser tiden an – men der er væsentlig 
merudgift. Der forventes merudgift på ca. 600.000 kr.  

- Regnskabet for 2021 ender med underskud på ca. 1,1 mio. Det 
skyldes, at der ikke blev samlet ind til doking i 2020. (ekstra dok i 
2020).  

- Den gratis perioden i august og september betyder, at vi ikke har 
brugt tilskud til persontransport i perioden. Vi skal opgøre dette 
og sende redegørelse efter årsregnskabets afslutning.  

10. Evt.   

11. Næste møde - Mandag 21. marts 2022 kl. 14 – Jørgens kontor 

 


