
”Fremtidens færgefart”. 

Borgermøde Femø Kro 13. januar 2023. 

Ca. 100 deltagere: 

                  Femøboere og fritidshusejere 

Panel:       Medlemmer af arbejdsgrupperne vedr. fremtidens færgefart og mødets oplægsholdere. 

Gæster:    Kirsten Sydendal. Fejø. Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer. 

                   Christina Berkowitz. Fejø. Medlem af Økontaktudvalget. 

                   Peder Larsen. Lilleø. Formand for Økontaktudvalget.  

                   Marianne Pilhøj Thomsen. Formand Askø/Lilleø Beboerforening. 

Pressen: Folketidende og TV2Øst repræsenteret. 

Et hold journaliststuderende. 

 

1. Valg af dirigent:  Georg Brack blev valgt. 

2. Baggrund for mødet: Inge-Lise Bisted redegjorde for baggrunden for mødet og ønsket om mandat 

fra forsamlingen til det videre arbejde i arbejdsgrupperne.  

3. Organisering af arbejdet: Inge-Lise Bisted orienterede om forløb og status.  

Formel Femø styregruppe nedsat: 

 

Michael W. Christiansen, Chris Grube Pedersen. Ø-repræsentanter.                                                

Beatrice Linnet Michelsen, Inge-Lise Bisted, FBF bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Hansen, suppleant. 

4. Kommunens oplæg: Jørgen Hansen fremlagde kommunens oplæg og kommenterede de forskellige 

scenarier. 

5. Karina B. Jensen redegjorde for arbejdet med servicemål og konsekvenser bl. a. på baggrund af 

interview med forskellige typer af færgebrugere. Vi vil udvikling frem for afvikling. 

6. Alternative løsninger. Der kom mange forslag fra forsamlingen på alternative løsninger. 

7. Konklusion: Jørgen Hansen gav udtryk for, at vi står ved en skillevej. Vi har ikke fået de oplysninger, 

vi skal bruge for at tage stilling til de forskellige scenarier. Uden fyldestgørende svar på vore 

spørgsmål har vi ikke mulighed for at gå konstruktivt til det planlagte møde i den af Lolland 

Kommune nedsatte Designarbejdsgruppe den 18. januar. 

Forsamlingen gav 100% opbakning til kravet om uddybende oplysninger fra Lolland Kommune og 

udsættelse af mødet indtil oplysningerne foreligger. 

8. Der blev opfordret til, at flere meldte sig til arbejdsgrupperne. Følgende personer er foreløbig 

deltagere i interne arbejdsgrupper: 

1. Nedskæringer og budget: Carsten Vindnæs, Arne Andersen. 

2. Kommunikation: Susanne Høegh, Eini Carina Grønvold, Jørgen Hansen, Flemming Jeppesen. 



3. Økonomi: Carsten Vindnæs, Stig V. S. Hansen. Kontakt med Torben på Askø. 

4. Design: Karina B. Jensen, Inge-Lise Bisted 

5. Servicemål: Kaare G. Kieler, Karina B. Jensen. 

Gæsterne havde følgende indlæg: 

Kirsten Sydendal. Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer. 

Foreningen har henvendt sig til Indenrigsministeren, ministeren for Landdistrikter og Øer og den nye 

formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer. De har også bedt om foretræde for Landdistriktsudvalget, 

hvor færger, landbrug og bosætning vil være hovedtemaerne. 

Det er endnu ikke afklaret, om udvalget for Landdistrikter og Øer får oprettet et underudvalg for småøer. 

Der afholdes et online møde om færger den 31. januar kl. 19:00 på teams.microsoft.com. Mødet er delt op i 

to halvdele. 1. Standardfærger og el-færger.  2. Færgetilskud. 

 

Peder Larsen. Formand for Økontaktudvalget. 

Ønsker at beslutningen om udskiftning til elfærge bliver udskudt, og investeringsbidraget bruges til 

opgradering af færgerne, så der er tid til, at den rigtige løsning for færgernes fremtid findes. Opfordrede til 

at kontakte lokalpolitikerne. Var enig i konklusionen om at kræve flere oplysninger inden arbejdet i 

Designarbejdsgruppen kan fortsætte. 

Marianne Pilhøj Thomsen. Formand for Askø/Lilleø Beboerforening. 

Takkede for muligheden for at deltage og betonede vigtigheden af et godt samarbejde øerne imellem. 

 

 

Referent: Palle Sørensen 

 

        


