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Dagsorden
1. Indledende orientering
a. Personalia: Pga. længerevarende sygdom er Jonny Hansen blevet konstitueret som terminalchef for rederiets vestruter, heriblandt overfarten Esbjerg-Fanø
b. Trafiktal (2014 – 2015): Antallet af passagerer er faldet en anelse, hvilket
formentlig kan tilskrives det omskiftelige sommervejr. FanøFærgen noterer
en flot fremgang i antallet af personbiler og busser, mens antallet af lastbiler er faldet i forhold til 2014, hvor der var større byggeaktivitet på Fanø.
2014
Antal afgange
Antal passagerer
Antal biler
Antal busser
Antal lastvogne

2015

Forskel

29.396

30.134

2,5%

1.635.555

1.630.690

-0,3%

316.926

331.883

4,7%

322

360

11,8%

8.826

8.532

-3,3%

c. Trafiktal (årets første måneder): FanøFærgen gjorde opmærksom på at de
flotte trafiktal for årets første måneder – set i forhold til sidste år – skyldes
at påsken i år faldt i marts. Rederiet anbefaler derfor at man – pga. påsken
– altid sammenligner månederne januar til april samlet. Noget kunne tyde
på at takstnedsættelserne for godtransporten er ved at slå igennem, idet
der ses et stigende antal lastbiler i årets første måneder.
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Åbningstider
Mandag-fredag 10-12
Torsdag tillige 15-17

Telefontider
Mandag-onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-12

2015
JAN - MAR
Antal afgange
Antal passagerer
Antal biler
Antal busser
Antal lastvogne

2016
JAN - MAR

Forskel

6.950

7.066

1,7%

283.956

301.019

6,0%

55.429

61.556

11,1%

15

23

53,3%

1.732

1.815

4,8%

2. Orientering om driften
a. Danske Færger A/S (”DFAS”) kunne i 2015 konstatere et samlet overskud i rederiet på DKK 75 mio. for den samlede drift. Rederiet konstaterer endvidere, at der er overskud på hver enkelt rute, som rederiet driver.
Sønderho skal på værft i uge 25. Ellers er færgerne mv. klar til sommeren. Der har været lidt udfordringer med lavvande. FanøFærgen holder
løbende øje med behovet for at sætte ekstra færger ind for at klare efterspørgslen. Dette foregår også i samarbejde med aktørerne på Fanø.
b. En sag om omgåelse af billetsystemet blev drøftet. Fanø kommune
bakker FanøFærgens sanktion op.
3. Orientering om salgs- og marketingsaktiviteter
a. 2015 var et rekordår for feriehusudlejning – Fanø er på en 6. plads i
forhold til udlejningsuger med over 25.000 uger, hvilket eren stigning
på 6%. 84% af disse besøgende er tyske borgere. En lille stigning på
det danske marked.
b. Pt. ligger 2016 8% over 2015.
c. Pakkesalget er stigende, i samarbejde med Marketing Fanø (”MF”). FanøFærgen får formodentlig en repræsentant i MF’s bestyrelse i efteråret.
d. Klub Fanø – kan blive et spændende initiativ – f.eks. de guidede ture
e. Et endagspakkesalg startende på færgeterminalen i Esbjerg. Dette pakkesalg er tænkt som et tilbud til Esbjerg og det omliggende sommerhusområde.
f. Portalen ”Dansk Ø-ferie” – her er også fremgang at spore
g. Østers – kommerciel godkendelse? Det blev drøftet, hvorledes det kan
sikres, at der fortsat kan samles østers ved Fanø, der ikke er sundhedsskadelige. Fanø Kommune og FanøFærgen var enige om, at det vil være
et stort aktiv for Fanø
h. Samarbejde med Nationalpark Vadehavet
i. VisitDenmark møde i Hamborg om ø-ferie i Danmark. Her har DFAS arrangeret en presseevent med deltagelse af 80 mennesker. Hver ø får 10
min. til præsentation. Poul Therkelsen og Jesper Voss deltager fra Fanø.
j. DFAS har endvidere inviteret på gruppepresserejser – tema ø-hop – Als
og Fanø. Positive tilbagemeldinger (eks. ”Den bedste presserejse jeg
har oplevet”). Se f.eks. artikel i Rejseliv.
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4. Opfølgningsredegørelse 2015
a. Den første redegørelse er behandlet af byrådet og indsendt til ministeriet.
b. Effekten
i. Flere godskøretøjer end forventet
ii. Færre erhvervsbizz’er end forventet
5. Orientering om takstnedsættelser 2016
a. Status på godstransport
a. Mindre forbruget i 2015 benyttes til yderligere takstnedsættelse i
2016.
b. Status på persontransport
a. Intet nyt.
6. Service og kommunikation
a. Klage fra Jørgen Brammer over dårlig service blev drøftet; mulighed for at
melde information ud om årsagen til uregelmæssig drift samt hvornår man
forventer næste færge/normal drift drøftet.
b. Henvendelse fra borger vedr. antal Ø-bizz-aftaler samt prisniveau
a. Pr. 19. april 2016 er der 1.522 Ø-bizz aftaler på Fanø
b. Alene bopælsattest udløser Ø-bizz
c. Nogle medarbejdere kunne have en bedre tone. FanøFærgen opfordrede til,
at man ved en dårlig oplevelse noterer tid og sted, så rederiet har bedre
mulighed for at følge op på den aktuelle hændelse.
7. Formidling af verdensnaturarven
a. Stor tilfreds med oplægget
b. Fanø kommune kan hjælpe med at finde ekstern finansiering
c. Der er lavet en tidsplan for projektet.
8. Eventuelt
a. Omstilling til el-drift (status)
Samarbejde med Siemens – projektforslag er kommet
FanøFærgen forventer at tage kontakt til Fanø Kommune primo juni 2016
med præsentation af oplægget.
b. Handicaprummet – Der er monteret klapstole
c. Trailerpris: FanøFærgen vender tilbage om dette. Som udgangspunkt gives
der ikke rabat til Ø-bizz med trailer/anhænger på lørdage, da rederiet her
ønsker at frigøre kapaciteten til turister mv.
d. Betalingsanlægget – kan det blive nemmere at få cykler igennem? Rederiet
har ingen umiddelbare planer om en ændret logistik – dog er der planer om
at lave en billetautomat til mindskning af køen ved ”cykelgennemgangen”.
Problemet gælder dog også barnevogne, passagerer med store rejsekufferter mv.
e. Der er fortsat et ønske om at indføre mobile betalingsløsninger, Rejsekort
mv. på overfarten. FanøFærgen afventer intern prioritering af indførelsen af
eks. mobile betalingsløsninger på rederiets overfarter.
9. Næste møde, torsdag, den 29. september 2016 kl. 10 – 12
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Såfremt der er afbud til mødet bedes dette venligst meddelt Joan Pofler senest den
28. september 2016.
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