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Halvårligt møde mellem Økonomi- og planudvalget og Færgen
Hermed dagsorden til mødet torsdag, den 27. april 2017 kl. 10 – 12 i byrådssalen.
Dagsorden
1. Fanø Færgen:
a. Indledende orientering
b. Orientering om driften
c. Orientering om salgs- og markedsføringsaktiviteter
d. Opfølgningsredegørelser for 2016
e. Orientering om moms på tilskud til takstnedsættelser
2. Fanø Kommune
a. Udfasning af Sønderho
Fanø Kommune ønsker endnu en gang en drøftelse af udfasning af Sønderho. Vi oplever kø på hverdage, som betyder mange klager fra borgere og
erhvervet. De skal vente 40 min. om morgenen og om eftermiddagen.
b. Kommunikation fra medarbejderne til passagererne
Fanø Kommune oplever at henvendelser eller klager til færgen besvares
med at det er sådan Fanø Kommune ønsker det, fx at godstransport skal
holde i køen og tidligere har kunnet komme med den næste færge, hvis de
var der 15 min. før afgang.
c. Modernisering af betalingssystemer på Esbjerg-siden
Mange, både cyklister og gående, oplever at køen ved billetlugen betyder,
at de ikke når færgen. Hvis de kunne gå igennem med deres kort eller betale mobilt ville de ikke skulle vente.
d. Trafikregulering på Fanø-siden
Der er ofte kø hen til sejlklubben selvom opmarchbåsene ikke er fyldt. Det
giver utilfredshed blandt kunderne og problemer med afvikling af den øvrige trafik.
3. Eventuelt

Adresse
Skolevej 5-7
Nordby
6720 Fanø

Telefon
76 660 660
Telefax
76 660 600

Email
raadhuset@fanoe.dk
Hjemmeside
www.fanoe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag 10-12
Torsdag tillige 15-17

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

4. Næste møde foreslås afholdt torsdag, den 5. oktober 2017 kl. 10-12 på Fanø
Rådhus.
Såfremt der er afbud til mødet bedes dette venligst meddelt Joan Pofler senest den
26. april 2017.
Med venlig hilsen

Joan Pofler
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