Færgekontaktudvalg Orø
Færgekontaktudvalgsmøde nr. 30, onsdag, den 16. juni 2021 kl. 19.15 i Bådelaugets lokale
(rød stue), Havnen 1A, 4305 Orø.
1. Dagsorden nr. 30
Indkaldt til mødet:
a) Kim Kennedy, Sofie Bay,
Birgit Kauffmann, Henrik B. Jensen

1. Referat nr. 30
a) Kim Kennedy (KK), Sofie Bay (SB), Henrik B. Jensen (HBJ) og
Birgit Kauffmann (bika)

b) Afbud.

b) Lars Wolfgang Hansen (LWH) og Michael Kousted (MK).

c) Færgerne:
Lars Wolfgang Hansen,
overfartsleder, Færgefarten Orø-Holbæk
Michael Kousted,
direktør, Østre Færge A/S

c) Overfartslederne kan ikke deltage I mødet.

2. Godkendelse af dagsorden.

2. Ingen tilføjelser.

3. Afvikling af Sommerpakke 2021

3.

Redegørelse fra Michael Kousted modtaget den
15.06.21 på mail.

Sommerpakken omhandler gratis sejlads for gående, cyklister
og handikapkøretøjer, og vi har valgt at strække sommerpakken
og undgå sidste års dårlige oplevelser med alt for mange
mennesker på Orø. Derfor har vi besluttet at Østre Færge
starter 1 juli og tilbyder sommerpakken indtil pengene er brugt,
og Holbækfærgen starter 1 august og ligeledes indtil pengene er
brugt, dog for begges tilfælde minimum i en måned.
Vi håber at det giver en mere moderat afvikling af
sommerpakken, så vi ikke ser de kaotiske situationer med alt for
mange mennesker på Orø og ikke mindst ved Holbækfærgen.
Sommerpakken skal således afvikles samtidigt med perioden på
6 uger fra mandag d. 28. juni til søndag d. 8. august, hvor vi ikke
giver tilskud på personbefordring, men det ser vi ikke som
noget problem.

4. Kommunikation med færgerne

4.
Der er ingen kommunikation mellem færgerne og
Færgekontaktudvalget.
Al information om værftsbesøg og lignende kommunikeres
udelukkende via Facebook og lokalaviserne.

5. Færgekontaktudvalgets rolle.

5.

Administrationen har forespurgt – høring – om
sommerpakken til Beboerforeningen og ikke
Færgekontaktudvalget

Færgekontaktudvalget er meget uforstående overfor, at der er
truffet beslutning om fordeling af tilskudsmidlerne uden at
involvere Færgekontaktudvalget.
Hvilken fordelingsnøgle har man benyttet ved deling af

midlerne?
Kan vi få en redegørelse for fordelingsnøglen og baggrunden
for, hvordan denne nøgle er opstået?
6. Eventuelt

6. Intet.

7. Næste møde

7.
Det er ønskværdigt at Holbæk kommunes repræsentant i
udvalget, i fremtiden indkalder til møder i
Færgekontaktudvalget.
Det foreslås, at vi i fremtiden holder møde hver anden måned,
den anden mandag kl. 19.00 i Orø Bådelaug, rød stue.

