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1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober 2017 

Personale møderne har ikke været afholdt i henhold til planen, som er min 2 gange årligt. Der-

for blev referat fra sidste møde gennemgået. Jeg vil selvsagt forsøge at stramme op på dette og 
få afholdt møderne rettidig.  

  

 Referart blev gennemgået. Der var enighed om en efterlevelse af indholdet i  
 referartet.  

 Beslutning 

Godkendt 
 

2 Generel orientering v/Jakob Bisgaard 

   
Beslutning 

Afbud fra Jakob 

   

3 Orientering v/Søren Adsersen 

Procedure for billettering blev gennemgået, herunder billetterings reglementet, som er tilgæn-

gelig på nettet. Der blev gjort opmærksom på at alle SKAL kontrolleres ved overfart. 
 

Alle opfordres til at melde ud, hvis der mangler oplysninger og/eller procedure, som kan bi-

bringe et godt kendskab til færgens funktioner, specielt nød og vedligeholdelse procedurerne.  

 

Kurser/efteruddannelse 

 

Skipperne: 
I forlængelse af vores fokus på sejladsmønstre, vil vi sende skipperne på simulator kursus på 

Waxholm i Sverige. Her trænes i øko og sikkerhedssejlads. Film og info herom blev gennem-

gået. Der vil blive 3 hold i løbet af foråret, med 2- 3 skippere på hvert hold. Der er mødepligt 

på disse forløb. 
 

Styrmændene: 

Styrmændene sendes på kombineret søsikkerhed STCW A-v1/1-1 og førstehjælpskursus i 
Thyborøn. Herudover arbejdes der med et “kundebetjeningskursus”  

 

Alarmer og andre forhold, som konstateres, skal indberettes hurtigst muligt til Charly eller Sø-
ren hvis førstnævnte ikke træffes. Alarmer som forstyrre nattesøvnen kan af stilles af Charly 

eller Søren, så der ringes blot uanset klokkeslæt.  

 

Generelt, så skal besætningen kunne håndtere enhver situation uden assistance udefra, således 
at færgen bringes sikkert i havn og passagerne evakueres. Herefter kan færgen aflyses, hvis 

problemet ikke kan løses.  

 
 

 Beslutning 
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4 Orientering v/Charly Clemmensen 

Charly fremlagde forslag til nye arbejdsjakke, som betales af rederiet ved ansættelsen fremad-

rettet. Alle vil få tildelt en jakke har i opstarten. Efterfølgende køb er på “tøj kontoen” 
 

Der blev fremlagt 4 forskellige størrelser, hvorefter der kunne meldes størrelser ud fra den en-

kelte.  

 

5 Orientering v/tillidsrepræsentanten 

Intet modtaget 
Beslutning 

 
 

6 Orientering fra sikkerhedsgruppen 

Det er et krav at der bæres sikkerhedssko 

 
Beslutning 

 
   

7 ISM/SMS - Charly  

  

 
 Beslutning 

  
 

 

8 Evt. 

 

 

 

 

            

Søren Adsersen     Jan Rønn Nygaard Lillelund  

Formand     Næstformand  

 


