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Beslutningsprotokol for 

åben dagsorden 

til  

mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 

den 23. marts 2007 kl. 09:30 

I Parolesalen, Viborg Kaserne, 

Rødevej 3, 8800 Viborg 

 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afviklet kl. 10.00-12.10. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Peter Thyssen og Torben Nørregaard var forhindret i at 
deltage. Ingen af disses suppleanter kunne deltage. 
 
Fra administrationen deltog Jens Erik Søren og Danni Giørtz-Jørgensen (referent). 
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1-16-5-75-201-2-07 

1. Større køreplanændringer 1. juli 2007 

Direktøren indstiller, 

at 
de nævnte projekter gennemføres i samarbejde med kommunerne og 
regionen 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: de nævnte projekter gennemføres i samarbejde med 
kommunerne og regionen.  
  

1-00-2-07 

2. Busfarver i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen vælger farver på busser og tidsplan for farveskift 

Beslutning 

Bybusser skal være gule på hele bussen og regionale busser skal være blå på hele 
bussen. Busserne skifter farve i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter.  
 
Administrationen fremlægger beregning af, hvor meget det vil koste at få alle busserne i 
de rette farver inden for 3 år.  
 
Administrationen undersøger, om der skal væges en lidt anderledes blå farve end den, 
der blev brugt på busserne i Århus Amt.  
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1-00-2-07 

3. Videnscenter for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder – Videbæk 

Direktøren indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. Videnscenteret skal arbejde med muligheden for, at visse af 
dets aktiviteter kan konkretiseres til indtægtsdækket virksomhed. 
 

1-00-2-07 

4. Initiativ til fastholdelse og rekruttering af chauffører - herunder 
forbedring af branchens omdømme 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen drøfter, om der skal oprettes en chaufførportal, hvor interesserede 
borgere og potentielle chauffører kan få information om chaufførjobbet og den 
kollektive trafik generelt. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
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1-00-2-07 

5. Transport af folkeskoleelever til museumsbesøg 

Direktøren indstiller, 

at 
transport af folkeskoleelever til museer og andre museer med skoletjeneste i 
Region Midtjylland starter som forsøg i sæsonen 2007/2008 

at transporten skal foregår uden for myldretiden til en pris på 25 kr. pr. 
person  

at museerne varetager administrationen af transportordningen 

Beslutning 

Indstilling blev vedtaget: transport af folkeskoleelever til museer og andre museer med 
skoletjeneste i Region Midtjylland starter som forsøg i sæsonen 2007/2008, transporten 
skal foregå uden for myldretiden til en pris på 25 kr. pr. person, og museerne varetager 
administrationen af transportordningen.  
 
Ordningen gælder kun de museer, der har rettet henvendelse.  
 
Ordningen udvides også til ungdomsuddannelser. 
  

1-00-2-07 

6. Orientering om Rejseplanen 

Direktøren indstiller, 

at Orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen blev taget til efterretning. 
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1-8-7-07 

7. Meddelelse: Opfølgning vedr. kampagnetilbud i X Bus 

Intet ført til protokol. 
 
  

1-00-2-07 

8. Meddelelse: ophævelse af undtagelse for afgiftsforhøjelse på 
motorbrændstof til kollektiv bustrafik 

Intet ført til protokol. 
 
 

1-00-2-07 

9. Eventuelt 

Intet ført til protokol. 
 


