Færgekontaktudvalg Orø
Færgekontaktudvalgsmøde nr. 28, tirsdag, den 24. november 2020 kl. 19.30 i Bådelaugets
lokale (rød stue), Havnen 1A, 4305 Orø.
1. Dagsorden nr. 28
Indkaldt til mødet:
a) Kim Kennedy, Sofie Bay,
Birgit Kauffmann, Henrik B. Jensen

1. Referat nr. 28
1.a) Kim Kennedy (KK), Henrik B. Jensen (HBJ),
Birgit Kauffmann (bika)

b) Afbud.

1.b) Sofie Bay

c) Færgerne:

1.c)

2. Godkendelse af dagsorden.
a) Dagsorden nr. 28 af 24.11.2020

2.
a) Punkt 5b tilføjet

3. Holbæk Orø færgen:
a)
Aftenafgang,

3.
a)
Der er et rigtig stort ønske om, at færgeafgangen 22.20 fra
Holbæk genindføres. Vi kan ikke gøre noget
På udvalgets hjemmeside tilføjes et indeks, der hedder
henvendelser til FKU. Henvendelserne anonymiseres. Initialer
benyttes.

b)
Venteskur x 2

b)
Venteskuret på Holbæk havn skal rives ned, men
nedtagningstilladelse mangler stadig. Der er bestilt nyt
venteskur med overnatningsfaciliteter til færgens personale.
Der låses af om natten af vagthavende skipper.
Arbejdet med bygning af venteskur på Orø forventes
genoptaget den 25/11 2020.
Bør der installeres chiplæsere på de to venteskure?

c)
Fordeling af støttemidler 12,5 % og 87,5 %
fordelingen.

c)
Allerede i april 2020 blev tilskudsfordelingen for 2021 besluttet.
Omsætningstallene ligger til baggrund.
På næste møde ønskes det belyst, hvorfor fordelingen er, som
den er.

4. Østre Færge:
a)
Indførelse af klippekort for personbil og fører,
som før det omdiskuterede bil incl. 5 personers
klippekort.

4.
a)
Der ønskes indført et klippekort, som dækker bil og fører. Som
det er nu, er det voldsomt dyrt da man er tvunget til at betale
for 4 personer ekstra.

b)
En rabatordning for hel og halvårskort

b)
Hvis man betaler 6 måneder forud foreslås en rabat på 20 % +
offentligt tilskud og ved forudbetaling på 12 måneder foreslås
en rabat på 30 % + offentligt tilskud. Desuden ønskes indført ret

til at medtage passagerer i bilen uden ekstra beregning.
I prislisten fremgår det ikke, hvad 6 måneders‐ og helårskort
koster til private.
5.
a)
Fremtiden for Færgekontaktudvalget med eller
uden Orø Lokalforum?

5.
a)
Vi afventer etablering af Lokalforum.

b)
Byggesagen

b)
Den 13/10 2020 er der givet byggetilladelse til bygning af
Servicebygning på Østre Færgevej 70. Denne tilladelse har ikke
været sendt i høring hos beboerne i området og er først ved
ansøgning om aktindsigt kommet for dagens lys i går den 23/11
2020.
På udvalgets vegne sendes klage til de anførte parter i
klagevejledningen med krav om opsættende virkning fra den
24/11 2020. Ved samme lejlighed trækkes
Interessetilkendegivelseserklæringen, som det tidligere udvalg
har indgivet, tilbage.

6. Næste møde

6.
Møde indkaldes, når behov opstår.

