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2007. 

1 
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9 Punkter til drøftelse 2007 4 

 
 
 
 
Mødet blev afviklet kl. 9.30-11-30.  
 
Bestyrelsen var fuldtallig bortset fra Jørgen Nørby, hvis suppleant – Mads Jakobsen – 
deltog. 
 
Mads Jakobsen deltog i mødet fra kl. 10.15, hvor pkt. 1 var under behandling. 
 
Fra administrationen deltog Jens Erik Sørensen, Torben Høyer og Danni Giørtz-Jørgensen 
(referent). 
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1-00-1-07 
1. Nogle initiativer til at realisere målsætninger i 
virksomhedsgrundlaget i 2007. 

Direktøren indstiller, 

at redegørelsen drøftes 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 

1-16-5-75-201-1-7 
2. Status for større køreplanprojekter i 2007 

Direktøren indstiller, 

at 
orienteringen tages til efterretning og at der arbejdes videre med 
køreplanprojekterne i samarbejde med de berørte bestillere, 

at bestillerne orienteres om status for større køreplanprojekter 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 

1-00-1-07 
3. Busfarver i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen drøfter spørgsmålet om busfarver i Midttrafik 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet bestyrelsen drøftede spørgsmålet om busfarver i 
Midttrafik.  
  
Administrationen udarbejder oplæg til, hvilke farver busserne skal have på sigt. 
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1-00-1-07 
4. Udmøntning af etableringspuljen 

Direktøren indstiller, 

At der af den samlede etableringspulje på 10 mio. kr. afsættes 4 mio. kr. til 
færdigetablering af kontorarbejdspladser med it m.m. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

1-00-1-07 
5. Bemyndigelse af KL til at indgå overenskomster m.m. på vegne af 
Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at 
Bestyrelsens formand på vegne af bestyrelse afgiver bemyndigelse til at 
lade KL indgå overenskomster og aftaler vedr. løn- og ansættelsesvilkår. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
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1-00-1-07 

6. Status på faglige opgaveløsninger 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

1-00-1-07 

7. Midttrafiks hjemmeside 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen om status for Midttrafiks hjemmeside tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

1-00-1-07 

8. Opsigelse af Amtsrådsforeningens overenskomster 

Direktøren indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
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1-00-1-07 

9. Punkter til drøftelse 2007 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget  


