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Beslutningsprotokol for 

åben dagsorden 

til  

mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 

1. februar 2008 kl. 09:30 

Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. 
  
Der var afbud fra Aleksander Aagaard, hvorfor suppleant Bent Ove Pedersen deltog. 
  
Der var afbud fra Jørgen Nørby, hvorfor suppleant Mads Jakobsen deltog. 
  
Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant Vagn Larsen deltog. 
  
Der var afbud fra Peter Thyssen. Suppleant Nicolai Wammen kunne ikke deltage. 
  
Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Busselskabet Århus 
Sporvejes direktør Torben Høyer samt referent Danni Giørtz-Jørgensen. 
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1-30-70-1-08 

1. Foreløbig status for målopfyldelse 2007 og målsætninger 
for 2008 

Direktøren indstiller, 

at den foreløbige status for målopfyldelsen 2007 tages til efterretning 

at Bestyrelsen vedtager yderligere et hovedmål for Midttrafiks arbejde i 2008 og 
fremefter: "Midttrafik vil indsamle faktuel viden om den kollektive trafiks 
betydning i forhold til miljøet, trængselsproblemer og andre vigtige 
samfundsfaktorer og i samarbejde med bestillerne bruge denne viden til 
information om og udvikling af den kollektive trafik i miljømæssig henseende." 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• den foreløbige status for målopfyldelsen 2007 tages til efterretning  
• Bestyrelsen vedtager yderligere et hovedmål for Midttrafiks arbejde i 2008 og 

fremefter: "Midttrafik vil indsamle faktuel viden om den kollektive trafiks 
betydning i forhold til miljøet, trængselsproblemer og andre vigtige 
samfundsfaktorer og i samarbejde med bestillerne bruge denne viden til 
information om og udvikling af den kollektive trafik i miljømæssig henseende." 
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1-25-05-1-08 

2. Forslag til harmoniserede regler og administration af 
buskort til skoleelever 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik indfører et skolekort med reduceret gyldighed 

at skolekortet kun sælges til kommuner via en særlige hjemmeside 

at skolekortet sælges til samme pris som et tilsvarende børneabonnementskort 
gældende fra skolestart i august til skoleafslutning i juni året efter 

at direktøren bemyndiges til at indgå aftale med kommuner, hvorfra der måtte blive 
tale om væsentlige opgaveoverførsel til Midttrafik 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik indfører et skolekort med reduceret gyldighed  
• skolekortet kun sælges til kommuner via en særlig hjemmeside  
• skolekortet sælges til samme pris som et tilsvarende børneabonnementskort 

gældende fra skolestart i august til skoleafslutning i juni året efter  
• direktøren bemyndiges til at indgå aftale med kommuner, hvorfra der måtte blive 

tale om væsentlig opgaveoverførsel til Midttrafik 

 

1-00-5-07 

3. Indgåelse af fornyet aftale om Bus & Tog Samarbejde 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik tilslutter sig rammeaftalen. 

at administrationen bemyndiges til at indgå underaftalerne 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik tilslutter sig rammeaftalen.  
• administrationen bemyndiges til at indgå underaftalerne 
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1-00-2-08 

4. Studietur for Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen drøfter forslaget til emner for en studietur 

at Bestyrelsen beslutter en dato, hvor studieturen afholdes 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• Bestyrelsen er enig i forslaget til emner for en studietur  
• Efter tilbagemelding fra de fraværende bestyrelsesmedlemmer vælges en af de 

foreslåede datoer og meddeles snarest. 

  

1-21-2-07 

5. Valg af bankforbindelse  

Direktøren indstiller, 

at samarbejdet med Jyske Bank fortsætter 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• samarbejdet med Jyske Bank fortsætter  
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1-25-04-1-08 

6. Anmodning fra kunde om at ændre regelsæt vedr. årskort 

Direktøren indstiller, 

at direktøren bemyndiges til at svare kunden på henvendelsen til Bestyrelsen 

at direktøren bemyndiges til at afgøre lignende sager fremover inden for de rammer, 
Bestyrelsen har vedtaget. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• direktøren bemyndiges til at svare kunden på henvendelsen til Bestyrelsen  
• direktøren bemyndiges til at afgøre lignende sager fremover inden for de 

rammer, Bestyrelsen har vedtaget. 

  

1-34-75-2-08 

7. Koncept til pendlingstrafik: "LynPendleren" 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning  

at nye muligheder for hurtige pendlerruter indgår i trafikplanlægningen . 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning  
• nye muligheder for hurtige pendlerruter indgår i trafikplanlægningen. 

Det blev desuden vedtaget: 

• at Midttrafik indsamler viden, finder finansiering og iværksætter et forsøg med en 
pendlerrute til et af de større erhvervsområder; forsøget skal skaffe bedre 
erfaringsgrundlag til en fremtidig beslutning om generel udbredelse af en type 
ruter, der er tilpasset pendlerne og skal også afprøve muligheden for en sådan 
ordning på længere strækninger end de belyste i oplægget. 
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1-34-75-1-21-07 

8. Status for større trafikplanlægningsprojekter 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning 

  

1-23-4-1-08 

9. Udbud af regional og lokal buskørsel i Midttrafik Vest 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning 

  

1-13-3-3-07 

10. Respektkampagne 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning 
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1-15-0-75-2-08 

11. Regionsdækkende rekrutteringskampagne 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning 

  

1-21-2-07 

12. Meddelelse: Midttrafiks åbningsbalance 

Intet ført til protokol. 
 

1-00-2-08 

13. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
 
 
 
 


