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Beslutningsprotokol for 

åben dagsorden 

til  

mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 

den 20. april 2007 kl. 13:00 

på Søren Nymarks Vej 3,  

8270 Højbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afviklet kl. 13.00-14.00.  
 
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 
 
Fra administrationen deltog Jens Erik Søren, Torben Høyer og Danni Giørtz-Jørgensen 
(referent). 
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1-34-75-1-21-07 

1. Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter planlagt til 
gennemførelse i 2008 og herefter 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at 
kommunerne og Regionen inddrages i de enkelte projekter, inden de forelægges bestyrelsen til 
konkret beslutning, medmindre der er principielle forhold, der skal afklares først. 

 

1-00-2-07 

2. Ændrede køre/hviletidsbestemmelser for buschauffører 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 

 

 Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen blev taget til efterretning. 
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1-00-2-07 

3. Harmonisering af administration af og regler for variabel 
kørsel 
 
Direktøren indstiller, 
 
at forslagene sideløbende fremlægges for kommuner, region, DSI og kontaktgruppe for 

entreprenørerne. 
 

at der til bestyrelsesmødet 25. maj 2007 fremlægges forslag til: 
• Regelharmonisering for handicapkørslen  
• Harmonisering af telebetjening  
• Hvilke kørsler, der foreslås koordineret i hvilket IT-system  
• Økonomisk overslag for handicapkørsel i 2008 

 

 

Beslutning 
 

Indstillingen blev vedtaget: forslagene fremlægges sideløbende for kommuner, region, 
DSI og kontaktgruppe for entreprenørerne, og at der til bestyrelsesmødet 25. maj 2007 
fremlægges forslag til: 
 
• Regelharmonisering for handicapkørslen  
• Harmonisering af telebetjening  
• Hvilke kørsler, der foreslås koordineret i hvilket IT-system  
• Økonomisk overslag for handicapkørsel i 2008 
 
Administrationen skal belyse flere alternativer, fx et alternativ med væsentligt mindre 
administration eller med gratis kørsel. Relevante organisationer og kommuner inddrages 
i analysen. 
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1-23-4-201-2-07 

4. Udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune 

Direktøren indstiller, 
 
at kørslen udbydes som anført i dagsordenen 
 

at formandskabet bemyndiges til at træffe beslutning om tildeling af kørsel 
 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: kørslen udbydes som anført i dagsordenen, dog således at 
beslutning om tildeling af kørsel træffes på bestyrelsens møde 17. august 2007. Det 
indføres i udbudsmaterialet, at det skal være muligt at få indført nye teknologier, fx 
biobrændsel; en sådan mulighed skal indføres i alle udbud fremover i Midttrafik. 

 

1-00-2-07 

5. Udmøntning af etableringspuljen 
 

Direktøren indstiller, 
at administrationen bemyndiges til at anvende etableringspuljen på 10 mio. kr. i løbet af 

2007. 
 

at der efter 2007 fremlægges regnskab for etableringspuljens anvendelse 
 

at der i forbindelse med budgetforslag for 2008 fremlægges forslag til udfasning af 
etableringspuljen. 

 

Beslutning 
 

Indstilling blev vedtaget: administrationen bemyndiges til at anvende etableringspuljen 
på 10 mio. kr. i løbet af 2007, og efter 2007 fremlægges der regnskab for 
etableringspuljens anvendelse. I budget 2008 afsættes der ikke en etableringspulje. 
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1-00-2-07 

6. Økonomirapportering 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen godkender skabelonen for afrapporteringen med de skitserede foreslåede 
udvidelser 

 

at afrapporteringen udarbejdes kvartalsvis og drøftes på de foreslåede 
bestyrelsesmøder. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: bestyrelsen godkender skabelonen for afrapporteringen 

med de skitserede foreslåede udvidelser og afrapporteringen udarbejdes kvartalsvis og 

drøftes på de foreslåede bestyrelsesmøder. 

1-00-2-07 

7. Henvendelse fra Trafikforeningen Djursland 

 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterrretning 
 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen blev taget til efterretning. 
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1-00-2-07 

8. Meddelelse: Udvendig bemaling af busser i kontrakt med Midttrafik. 

 
Intet ført til protokol. 
 
 

 
 

1-00-2-07 
 

9. Eventuelt 
 
Intet ført til protokol. 

  

 
 
 
 


