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Referat fra dialogmøde vedr. Endelavefærgen 

Dato: 16. august 2021 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 

- Mike spørger til, hvor mange af de reserverede 25 pladser til ø-

boerne, der reelt bliver brugt. Vi har ikke endelig opgørelse herfor 

– men ingen har hørt om udfordringer.  

- Vi taler om en hændelse, hvor en farlig gods afgang, hvor lægen 

ikke kunne booke overfart. Der var en grupperejse denne dag på 

47 passagerer. Det blev løst ved, at der var frafald på 

grupperejsen, så lægen kunne komme med. Vi må aldrig have 

mere end 48 passagerer med på farlig gods afgang. Vi taler om, at 

nedsætte passagerantal til 38 på farlig gods afgang plus 10 

”akutpladser” til ø-boerne.  

2. Sommerpakken – 

hvordan går det 

 

- Det går godt – rigtig mange besøgende.  

- Vi har ikke fået endelig info fra ministeriet om, hvordan det ”store 

almindelige” ø-tilskud skal opgøres sammen med sommerpakken. 

3. Status på BEAS 

 

- Vi tilpasser og finpudser løbende, når vi oplever 

uhensigtsmæssigheder f.eks. som nævnt ovenfor vedr. farlig gods 

afgange.  

- Tilbagebetalinger fungerer fint i gratis perioden. 

4. Nyt fra 

beboerforeningen 

- Der har været henvendelser vedr. dok i uge 49 (mandag til 

søndag) – at det er et skidt tidspunkt. Det er desværre ikke muligt 

at ændre nu, da både Bertha K og dokken er bestilt og ikke kan 

ændres. Det er en påbudt reparation af sprinklersystemet, som skal 

foretages. 

- Endelave og Hjarnø får besøg at Plan- og Bystyrelsen 2/9 og 3/9. 

september. Mike spørger, om det er muligt at reservere et bord til 

de 6 gæster. Det er afgangen 2/9 kl. 17:15 og hjem 3/9 kl. 14:45. 

Anders sørger for bordreserveringen.  

- Mike spørger om det er muligt at ændre password i 

bookingsystemet? Det er muligt ved at trykke på ”glemt 

kodeord”,  og så kan du skrive nyt kodeord.  

- Der har været henvendelse fra færgepersonalet om at Endelave 

beboerforening skulle have fremsendt ufravigeligt krav om at 

gående passagerer i højsæsonen skal forlade færgen fra 

personadgangen. Der har ikke været krav – men det har tidligere 

været drøftet at bruge sidedøren ved mange passagerer, når 

dækket er fuld af biler, cykler osv. Vi taler om, at det er en 

ledelsesmæssig beslutning at bruge sideadgangen, når der er fuld 
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belægning. Vi taler om, at der er ønske om at få indskærpet, 

hvordan opførslen på færgen skal være for passagerne. Herunder 

bedre og højere info i højtalerne. Erfaringen er, at skiltene ikke 

ses eller accepteres.  

- NDR sender program fra Endelave 29/8-2021 kl. 18.  

5. Nyt fra færgen  

 

- I forhold til gods, så er Anders ved at få special produceret bur til 

småpakker til Endelave (< 10 kg.). Det vil stå i Snaptun om 

morgenen og kommer med til Endelave hver dag.  

- Planlægning af færgens jubilæum er nært forestående. Vi taler om 

brandmandsorkesteret skal spille denne dag. Pølser og fadøl er fin 

forplejning – vi taler om at spørge kroen. Det kan være en lørdag i 

den lange pause, og det kan foregå på vogndækket. Vi taler om ca. 

150 besøgende.  

6. Evt.  - Vi er ved at se på sejlplanen 2022 – er der noget specielt i forhold 

til Palsgårds sommerspil? Vi aftaler, at vi sejler en afgang som 

”kulturafgang” som hidtil. Afgangen ansøges som hidtil og 

bevilliges.  

7. Næste møde - Mandag 1. november 2021 kl. 14 – Endelavevej 5, Jørgens 

kontor. 

 


