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Beslutningsprotokol fra 

åben dagsorden 

til  

mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 

29. februar 2008 kl. 09:30 

Regionshuset Viborg, Mødelokale A6, 

Skottenborg, 8800 Viborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.10. 
  
Der var afbud fra Jørgen Nørby, hvorfor suppleant Mads Jakobsen deltog. 
  
Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant Vagn Larsen deltog. 
  
Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Busselskabet Århus 
Sporvejes direktør Torben Høyer samt Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Torben Høyer 
deltog ikke under punkt 11. 
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1 

1-30-70-1-08 

1. Målsætninger og initiativer i 2008 

Direktøren indstiller, 

at administrationens forslag til initiativer i 2008 til opnåelse af Midttrafiks mål 
godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 administrationens forslag til initiativer i 2008 til opnåelse af Midttrafiks mål 
godkendes 

 

1-34-70-1-08 

2. Projekt ”tomme busser" 

Direktøren indstiller, 

at emnet drøftes. 

Beslutning 

Emnet blev drøftet og der var opbakning til at fortsætte projektet. 
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1-47-75-1-1-08 

3. Harmonisering af rejseregler i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik indfører fælles rejseregler 

at godsbefordring bevares for gods afleveret ved chaufføren, men afskaffes for gods 
afleveret på salgssteder mv. I bybusser er der fortsat ikke mulighed for at få 
fragtet gods. 

at klippekort kan refunderes, dog således at klippekortrabatten mistes for brugte klip 

at periodekort kan refunderes efter nærmere regler, som indebærer, at kunder 
betaler et gebyr 

at prisen for udstedelse af erstatning for bortkomne periodekort fastsættes til 40 kr. 

at gebyret for annullering af en kontrolafgift ved glemt kort fastsættes til 50 kr. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik indfører fælles rejseregler 
• godsbefordring bevares for gods afleveret ved chaufføren, men afskaffes for gods 

afleveret på salgssteder mv. I bybusser er der fortsat ikke mulighed for at få 
fragtet gods. 

• klippekort kan refunderes, dog således at klippekortrabatten mistes for brugte 
klip 

• periodekort kan refunderes efter nærmere regler, som indebærer, at kunder 
betaler et gebyr 

• prisen for udstedelse af erstatning for bortkomne periodekort fastsættes til 40 kr. 
• gebyret for annullering af en kontrolafgift ved glemt kort fastsættes til 50 kr.  
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1-30-75-1-201-5-08 

4. Buskørsel mellem Yllebjerg og Holstebro 

Direktøren indstiller, 

at rute 29 omlægges som det fremgår af køreplanudkastet, medmindre 
der indkommer høringssvar, der viser, at en omlægning vil være til gene for andre 
kunder på ruten. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• rute 29 omlægges som det fremgår af køreplanudkastet, medmindre der 
indkommer høringssvar, der viser, at en omlægning vil være til gene for andre 
kunder på ruten. 

 

1-15-1-75-201-1-08 

5. Midttrafiks høringssvar til den regionale udviklingsplan 
2008 for Region Midtjylland 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik tager den regionale udviklingsplan til efterretning 

at Midttrafik afgiver et høringssvar, der anerkender de langsigtede visioner og 
anbefalinger i den regionale udviklingsplan og hvordan Midttrafik tager initiativer, 
der understøtter disse. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik tager den regionale udviklingsplan til efterretning  
• Midttrafik afgiver et høringssvar, der anerkender de langsigtede visioner og 

anbefalinger i den regionale udviklingsplan og hvordan Midttrafik tager initiativer, 
der understøtter disse. 
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1-30-70-2-08 

6. Betænkning fra Infrastrukturkommissionen om Danmarks 
transportinfrastruktur 2030 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik skriver til Transportminister Carina Christensen, at Midttrafik hilser 
forslaget om udarbejdelsen af en samlet strategi for infrastrukturen og den 
kollektive trafik i Østjylland velkommen, og at Midttrafik gerne indgår i arbejdet, 
som bør koordineres med arbejdet for udbygning af letbanebetjening i Århus-
området 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik skriver til Transportminister Carina Christensen, at Midttrafik hilser 
forslaget om udarbejdelsen af en samlet strategi for infrastrukturen og den 
kollektive trafik i Østjylland velkommen, og at Midttrafik gerne indgår i arbejdet, 
som bør koordineres med arbejdet for udbygning af letbanebetjening i Århus-
området 

  

1-21-3-07 

7. Regulering af fremskrivningsprocenten 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafiks budget for 2008 og overslagsårene justeres på baggrund af de nyeste 
skøn fra Danske Regioner 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafiks budget for 2008 og overslagsårene justeres på baggrund af de nyeste 
skøn fra Danske Regioner. 
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1-20-1-08 

8. Revisionsberetninger og revisionsregulativ 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager revisionsberetningerne til efterretning, idet Midttrafik fremover 
vil følge anbefalingerne fra revisionen 

at Bestyrelsen ved underskrift godkender revisionsberetningerne 

at Bestyrelsen godkender forslaget til revisionsregulativ 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tager revisionsberetningerne til efterretning, idet Midttrafik fremover 
vil følge anbefalingerne fra revisionen.  

• Bestyrelsen ved underskrift godkender revisionsberetningerne  
• Bestyrelsen godkender forslaget til revisionsregulativ 

 

1-30-75-3-1-08 

9. Driftssituationen i den østlige del af Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning 
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1-30-75-3-1-08 

10. Midlertidig indstilling af kørslen i Århus Vest 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning 

  

1-23-4-202-7-07 

11. Udbud af buskørsel i Århus Kommune - åbning af tilbud 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning 

Det blev desuden vedtaget: 

• at administrationen inddrager et revisionsfirma i vurderingen af de økonomiske 
beregninger inden indstilling til Bestyrelsen. 
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1-15-0-80-5-08 

12. Meddelelse: Kampagnen "smil virker bedre" begynder 25. 
februar 2008. 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
 
 
  

1-30-75-24-07 

13. Meddelelse: orientering om processen vedr. besparelser 
på det regionale rutenet 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
 
 
  

1-23-3-1-07 

14. Meddelelse: Køb af nye billetautomater til bybusserne i 
Århus 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
 
  

1-25-01-1-08 

15. Meddelelse: Forsinkelse af rejsekort-projektet 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
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1-30-75-2-1-08 

16. Meddelelse: imødekommmelse af sikkerhedskrav på 
Odderbanen og Lemvigbanen 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 

 

1-00-2-08 

17. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


