Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

BESLUTNINGSPROTOKOL
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1.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Budgetopfølgning per 31. juli 2019 er vedhæftet og gennemgås på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben GAF - opfølgning pr. 310719 budget

119476/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Taget til efterretning.
Udvalget har skærpet fokus på, at der kan forventes merforbrug i forhold til budgettet på
grund af ekstraudgifter til:


Renovering af tjenesteboliger på Anholt.



Udgifter til reparation af gammel påsejlingsskade fra 2017.



Udgifter til nyt bookingsystem på grund af persondataloven.
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2.

Omprioriteringsforslag budget 2020-2024
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Færgeudvalget skal besparelser på færgedriften til Anholt, se vedlagte omprioriteringsforslag.
Udvalget skal drøfte og vedtage omprioriteringsforslag.
Der udsendes yderligere materiale senest den 15. august.
Økonomiske konsekvenser
Det årlige driftsbudget for Grenaa-Anholt færgefarten er på 16,369 mio. kr. Omprioriteringen
vil derfor udgøre ca. 4,7% i 2020 i forhold til 2019 og 3,5% i overslagsårene i forhold til
budgettet for 2019.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at omprioriteringsforslag godkendes.
Bilag:
1 Åben Forslag til besparelser på Driftsbudgettet på Anholtfærgen

113382/19

2 Åben GAF - budget 2020 - 2024 omprioriteringsforslag

119478/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Godkendt.
Det reviderede forslag til omprioritering af driftsbudgettet på Grenaa-Anholt færgen på 0,560
mio. kr. i 2020 og overslagsårene blev fremlagt og erstatter ved protokol det bilag, der var
vedlagt dagsordenen.
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Udvalget udtrykker bekymring vedrørende de forventede øgede brændstofpriser på olie.
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3.

Status færgetakster gods - forbrugte midler 2019
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
På mødet redegøres der for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om
nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
1. status tages til efterretning.
2. status ikke forbrugte midler fra færgetakster gods 2018. Færgeudvalget tager stilling
til brug af eventuelt overskud fra færgetakster for godstransport for 2. halvår 2019.
3. Redegørelse for udregning af anvendt tilskud på godsbefordring.
Bilag:
1 Åben GAF opfølgning på gods og køretøjsindtægter 310719

119479/19

2 Åben GAF - optælling i.f.t. manifeste forskellige varegrupper

119481/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Ad. 1) Taget til efterretning.
Ad. 2) Der ventes ikke overskud.
Ad. 3) Redegørelsen for anvendt tilskud på godsbefordring tages til efterretning (dog
eftersendes beregning).
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4.

Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2019
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
På mødet redegøres for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af
færgetakster for biler, passagerer m.m. til og fra visse øer.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
1. status tages til efterretning.
2. status ikke forbrugte midler fra færgetakster for biler, passagerer m.m. 2018.
Færgeudvalget tager stilling til brug af eventuelt overskud fra færgetakster for biler,
passagerer m.m. for 2. halvår af 2019.
Bilag:
1 Åben GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 310719
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Ad. 1) Taget til efterretning.
Ad. 2) Der ventes ikke overskud for biler, passagerer m.m. i 2019.
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5.

Skibets drift
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Taget til efterretning.

6

Færgeudvalget Grenaa -

19-08-2019

Anholt færgefart

6.

SMS orientering
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Taget til efterretning.
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7.

Orientering
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
a) Tilbagemelding fra projektgrupperne i Færgesekretariatet:
* Fælles indkøb/samdrift: Peter Poulsen.
* Afløserfærge: Carsten Mogensen.
* Færgeturisme: Liselotte Sørensen.
b) Færgesekretariatet
c) Personale
d) Opfølgning: Påsejling af midtermolen i Anholt Havn.
e) Gammel skade på Sønder molehoved i Anholt Havn.
f) Renovering af færgens boliger på Anholt
g) Persondata og kryptering af oplysninger på Anholt færgens online booking
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Taget til efterretning.
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8.

Ændring af forretningsorden for Grenaa - Anholt Færgefart
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Forslag til ændring af forretningsorden § 2 ændres, således kan mindst et møde afholdes på
Anholt.
§ 2. foreslås der for ændret til følgende ordlyd:
”Udvalgets møder. Udvalget afholder mindst 2 møder hvert år, heraf kan mindst 1 møde
afholdes på Anholt. Udover de faste møder holder udvalget møde, når formanden finder, at
der er behov herfor, eller når et udvalgsmøde begæres afholdt af et udvalgsmedlem.
Fremsættelse af begæring om møde sker overfor udvalgets formand, der herefter er forpligtet
til at lade udvalget indkalde til møde. Begæringen skal fremsættes skriftligt og være
motiveret. Indkaldelser til udvalgsmøder sker så vidt muligt med mindst 7 dages varsel.
Indkaldelse sker ved fremsendelse af dagsorden for mødet, bilagt eventuelt materiale med
relation til de enkelte punkter i dagsordenen. Fristen for indsendelse af punkter til udvalgets
møder er mindst 14 dage før mødedatoen.”
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at der i forretningsordenen § 2 tilføjes ”kan”.
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Indstillingen blev ikke godkendt.
Hans Jørgen Lassen fremlagde ændringsforslag om, at udvalgsmødet afholdes hvert andet år
på Anholt, hvorved §2 foreslås ændret til følgende ordlyd:
”Udvalgets møder. Udvalget afholder mindst 2 møder hvert år. Hvert andet år afholdes et
møde på Anholt. Udover de faste møder holder udvalget møde, når formanden finder, at der
er behov
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herfor, eller når et udvalgsmøde begæres afholdt af et udvalgsmedlem. Fremsættelse af
begæring
om møde sker overfor udvalgets formand, der herefter er forpligtet til at lade udvalget
indkalde til
møde. Begæringen skal fremsættes skriftligt og være motiveret. Indkaldelser til udvalgsmøder
sker
så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. Indkaldelse sker ved fremsendelse af dagsorden for
mødet, bilagt eventuelt materiale med relation til de enkelte punkter i dagsordenen. Fristen for
indsendelse af punkter til udvalgets møder er mindst 14 dage før mødedatoen.”
Hans Jørgen Lassens forslag om møder på Anholt hvert andet år, blev vedtaget af udvalget.
Liselotte Sørensen ønsker at fastholde de årlige møder på Anholt.
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9.

Renovering af betonrampe v/færgeleje på Anholt
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Orientering om renovering af betonrampe ved færgeleje på Anholt.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Taget til efterretning.
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10.

Dokning fremadrettet
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Der orienteres om dokning fremadrettet.
Der er udarbejdet et dokument om de juridiske krav i forbindelse med udbud, som vedlægges
protokol.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Notat vedr. udbudspligt i forbindelse med dokning
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Taget til efterretning.
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11.

Handicap/Invalidebiler og gulpladebiler samt pladsreservation generelt
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Norddjurs kommune har modtaget flere henvendelser omkring pladsreservationer til
turistbiler og
handicapbiler/invalidebiler. På mødet drøftes, om vi har det rette prisniveau for
handicapbiler/invalidebiler, og om der skal ændres omkring pladsreservation til turistbiler.
Varebiler på ikke over 3,5 tons, der helt eller delvis er registreret til erhvervsmæssig kørsel:
Det drøftes, om der skal indskærpelser til omkring køb af billet til erhvervskøretøjer.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
1. det besluttes, om prisniveau for overfart af handicap/invalidebiler ændres.
2. det besluttes, om pladsreservation til turistbiler ændres.
3. det besluttes, om der skal indskærpes omkring køb af billet til erhvervskøretøjer.
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Ad. 1) Udvalget ønsker at fastholde priserne for handicap/invalidebiler.
Ad. 2) Udvalget ønsker at fastholde reglerne for reservation.
Ad. 3) Udvalget ønsker, at der skal udarbejdes tro og love erklæring på det planlagte arbejde
til erhvervskøretøjer. Hans Jørgen Lassen udarbejder dokumentet.
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12.

Fastsættelse af ny mødedato
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Der fastsættes dato for det kommende møde.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato.
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Næste møde afholdes den 13. december kl. 11 hos Stena Line, Færgevej 1, Grenaa.
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13.

Eventuelt
08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang
FU
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019
Taget til efterretning.
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