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Fællesmøde mellem Økonomi- og planudvalget og Molslinjen
Efterårets møde er aftalt til tirsdag, den 8. september 2020 kl. 10 – 12 i byrådssalen.
Referat
1. Gensidig orientering
2. Status orientering Fanølinjen/Molslinjen
Corona medførte et vanskeligt forår, med meget lav trafik.
Trafiktallene har dog rettet sig markant henover sommeren godt hjulpet af de
forskellige tilskudspakker.
3. Status nybygning
Den nye el-færge vil være vel gennemtestet og godkendt af myndighederne
inden indsættelse i fartplanen primo oktober 2021. Her vil den så være i drift i
uge 40 og 41 inden efterårsferien i uge 42.
Molslinjen planlægger efter at sejle med 3 færger i efterårsferien for at afhjælpe kødannelse.
4. Trafiktal/-sommerens tilskudshjælpepakker
Hjælpepakkerne har understøttet mulighederne for at opretholde rejseaktivitet
generelt set.
For Fanø Kommunes vedkommende bliver Landevejsprincippet afprøvet i praksis, idet billetprisen på 50 kr. følger dette princip, og vil kunne give en indikation af, hvordan det påvirker trafikken.
5. 2021 planlægning
Fastsættelsen af billetpriser bør ske pr 1. januar 2021 for hele 2021, og herunder indregning af finansieringen af den nye færge. Dermed vil Fanø Kommune fortsat have en høj og en lav sæson, som de plejer.
Priserne skal godkendes af Byrådet, og det skal senest ske i november mødet.
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Åbningstider
Mandag-fredag 10-12
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Det vil sige, at Fanø Kommune skal have de beregnede priser fra Molslinien ultimo oktober, for at kunne få dem med i den politiske beslutningsproces.
6. Billettering og service
- ø-bizz banen
- elektronisk billettering (gående, cykler og biler)
- bemanding i spidsbelastningsperioder
Det blev aftalt, at Molslinien tegner et forslag til, hvordan et havneanlæg kunne se ud på Esbjerg siden, hvilket kan indgå i de kommende dialogmøder og
drøftelser.
7. Finansiering af opmarchbanen over havnetakster
Mellemregningen (Fanø Kommunes tilgodehavende) faktureres til Molslinien og
indregnes i de kommende billetpriser. Der afholdes et særskilt administrativt
møde om projektrelaterede udgifter i november 2020.
8. Eventuelt
 Der kommer nyt design/markedsføring i forbindelse med indførelsen
af el-færgen.
 Christian mener at fotostaterne med Unesco Verdensarv skal fortsætte.
 Carsten kommer med forslag til design mv. til næste møde.
 Sofie siger, at der er forslag fra de andre ø-kommuner til ministeren,
om at fortsætte ordningen med gratis overfart for gående.
9. Næste møde forslås afholdt torsdag, den 15. april 2021 kl. 10 -12
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