Referat fra Strynøudvalgets møde 1. september 2014 kl. 15.00
Mødet blev afholdt på Kurt Habekosts kontor, Rådhuset.

1. Opfølgning på punkter fra seneste møde
Ingen bemærkninger.
2. Tilbagemelding vedr. færgetransport af skoleelever. Der fremsendes særskilt notat fra Skole- og dagtilbudschef Lone Bjerregaard.
Notatet fra Skole- og dagtilbudschefen beskriver de udfordringer, som skolereformens længere skoledage giver – specielt for eleverne i de ældste klasser. For
elever fra Nordlangeland og Strynø betyder reformen, at skoledag – inklusive
transport – kommer til at ligge på ca. 9 timer.
I forhold til den konkrete problemstilling for yngre elever, skulle dette være klaret
ved at flyttet færgens afgangstid til kl. 14.35.

3. Fastlæggelse af ny fartplan efter retningslinjer fra beslutning i TTM udvalget
20.08.2014.
Der var inden mødet udsendt udkast til ny fartplan. Dette udkast indeholder forslag om en sen hverdagsafgang fra Rudkøbing kl. 19.15 og fra Strynø kl. 19.55.
Planen blev gennemgået. Der var enighed om en række mindre korrektioner i
forhold til udkastet, men der blev i udvalget argumenteret for at fastholde den sene afgang fredag. Infrastruktur ser på muligheder og de økonomiske konsekvenser ved at fastholde denne afgang.
Med baggrund i bemærkninger på mødet vil der herefter blive udarbejdet nyt forslag til fartplan.

4. Indførelse af bookingsystem
Udvalget havde ingen bemærkninger til indførelsen af elektronisk booking.
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5. Rabatordninger – herunder afklaring af vilkår for ejere af fritidshuse.
Der var udarbejdet oplæg til satser for værdikort/rabatkort. Strynboernes repræsentanter i udvalget tilkendegav, at det var vigtigt at rabatordningen ikke bliver så
stor, at det kan få negativ indflydelse på færgens økonomi.
Ejere af fritidshuse, der ikke har folkeregisteradresse i Langeland Kommune, er
ikke omfattet af den særlige rabatordning for kommunens beboere, men den hidtidige rabatordning forbliver uændret.

6. Indretning af opmarchbåse
Udvalget blev anmodet om at fremsende forslag til indretning/opstregning af opmarchbåse – evt. med særlig markering af fodgængerområde.

7. Forskønnelse af TDC parabolanlæg på Strynø
Udvalget blev opfordret til at fremkomme med forslag til forskønnelse af anlægget.

8. Eventuelt.
Firmaet Munck har oplyst, at zinkanoderne vil blive monteret i løbet af september.
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