
 

 

Bestyrelsen i Midttrafik 4. april 2008 
 

 
 

 

 

 

Beslutningsprotokol 

fra åben dagsorden 

til  

mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 

4. april 2008 kl. 09:30 

Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var afbud fra Mogens Nyholm. 
  
Aleksander Aagaard deltog under punkt 1 og 5. 
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen 
(referent). 



Indholdsfortegnelse 
 
 
 
 

 

Bestyrelsen i Midttrafik 4. april 2008 
 

Pkt. Tekst Side 

1 Foreløbigt regnskab 2007 1 

2 Aktivitetsredegørelse 2007 1 

3 Passagerudvikling fra 2003 til 2007 2 

4 Midttrafiks trafikplan 2008 - 2012 3 

5 Gennemgang af det regionale rutenet 4 

6 Nedlæggelse af billetfællesskaber med en række turistattraktioner i 
Midttrafik Øst 

4 

7 Takster i natbusser 5 

8 Varetagelse af trafikselskabernes interesser 5 

9 Deltagelse i forsøgsprojekt om kørsel på biodiesel på udvalgte busruter i 
Midttrafik  

6 

10 Videncenter i Midttrafik 6 

11 Interreg projekt i Videnscenter Videbæk 7 

12 Beslutning om Midttrafiks deltagelse i Rejsekortet 7 

13 Temaer til repræsentantskabsmødet 23. maj 2008 8 

14 Langsigtet løsning for handicapkørsel 8 

15 Resultat af leverandørundersøgelsen 9 

16 Meddelelse: Vederlag til Midttrafiks bestyrelse 9 

17 Meddelelse: svar fra Transportministeren vedr. statslig medfinansiering af 
VVM undersøgelse af letbanen 

9 

18 Eventuelt 9 

 
 
 



 

 

Bestyrelsen i Midttrafik 4. april 2008 
 

1 

1-21-2-07 

1. Foreløbigt regnskab 2007 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager det foreløbige regnskab til efterretning 

at der ud af et samlet mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. i Trafikselskabet overføres ca. 
4,5 mio. kr. til 2008, i forbindelse med igangsatte men endnu ikke gennemførte 
projekter fra 2007. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tager det foreløbige regnskab til efterretning 
• ud af et samlet mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. i Trafikselskabet overføres ca. 4,5 

mio. kr. til 2008, i forbindelse med igangsatte men endnu ikke gennemførte 
projekter fra 2007. 

 

1-15-1-5-07 

2. Aktivitetsredegørelse 2007 

Direktøren indstiller, 

at aktivitetsredegørelsen for 2007 tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• aktivitetsredegørelsen for 2007 tages til efterretning. 
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1-34-70-1-08 

3. Passagerudvikling fra 2003 til 2007 

Direktøren indstiller, 

at rapporten tages til efterretning 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• rapporten tages til efterretning 
• sagen blev drøftet 
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1-30-75-14-08 

4. Midttrafiks trafikplan 2008 - 2012 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen om status for trafikplanen tages til efterretning. 

at Bestyrelsen inviterer KKR og Region Midtjylland til et møde om det fremtidige 
rutenet samt kommunernes og Regionens ansvarsfordeling. 

at Bestyrelsen drøfter de vigtigste fokusområder og principper i de fire overordnede 
indsatsområder i trafikplanen. 

at det fremtidige rutenet samt de vigtigste fokusområder og principper i de 
overordnede indsatsområder tages op på repræsentantskabsmødet 23. maj 2008. 

at konkrete projekter med at tilpasse det regionale rutenet samt visse kommunale 
bybusnet og lokale rutenet fortsættes sideløbende med udarbejdelsen af 
trafikplanen. 

at samlede effektive løsninger på tværs af administrative grænser fremover besluttes 
af Bestyrelsen efter dialog med de berørte parter. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen om status for trafikplanen tages til efterretning. 
• Bestyrelsen inviterer KKR og Region Midtjylland til et møde om det fremtidige 

rutenet samt kommunernes og Regionens ansvarsfordeling. 
• Bestyrelsen drøfter de vigtigste fokusområder og principper i de fire overordnede 

indsatsområder i trafikplanen. 
• det fremtidige rutenet samt de vigtigste fokusområder og principper i de 

overordnede indsatsområder tages op på repræsentantskabsmødet 23. maj 2008. 
• konkrete projekter med at tilpasse det regionale rutenet samt visse kommunale 

bybusnet og lokale rutenet fortsættes sideløbende med udarbejdelsen af 
trafikplanen. 

• samlede effektive løsninger på tværs af administrative grænser fremover 
besluttes af Bestyrelsen efter dialog med de berørte parter. 
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1-30-75-201-15-08 

5. Gennemgang af det regionale rutenet 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning og 

at sagen drøftes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning og 
• sagen blev drøftet. 

 
Det blev desuden vedtaget: 

• at uenigheder om byrdefordeling mellem bestillere vil blive forelagt Bestyrelsen, 
hvor udgangspunktet vil være en gennemsnitsberegning af udgifter og indtægter, 
men Bestyrelsen kan drøfte den konkrete problemstilling og træffe beslutning i 
den konkrete sag. 

 

1-25-07-1-08 

6. Nedlæggelse af billetfællesskaber med en række 
turistattraktioner i Midttrafik Øst 

Direktøren indstiller, 

at billetfælleskab med Den Gamle By, Fregatten Jylland, Museerne på Gl. Estrup, 
Kattegatcentret og Tivoli Friheden ophører ved køreplanskiftet 29. juni 2008. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• billetfællesskab med Den Gamle By, Fregatten Jylland, Museerne på Gl. Estrup og 
Tivoli Friheden ophører 1. september 2008. 

• billetfællesskabet med Kattegatcentret opretholdes. 
• billetfællesskaber opretholdes kun i forhold til billetsamarbejder, der har mindst 

300 solgte billetter om året, hvilket vurderes årligt. 
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1-25-4-07 

7. Takster i natbusser 

Direktøren indstiller, 

at takster ved rejser i natbusser i Midttrafik foregår til dobbelttakst. 

at dobbelttakst indføres fra køreplanskiftet i juni 2008, og billettering sker efter 
ovennævnte principper. 

at skolekort med begrænset gyldighed ikke kan benyttes i natbusser 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• takster ved rejser i natbusser i Midttrafik foregår til dobbelttakst. 
• dobbelttakst indføres fra køreplanskiftet i juni 2008, og billettering sker efter 

ovennævnte principper. 
• skolekort med begrænset gyldighed ikke kan benyttes i natbusser 

 

1-00-2-08 

8. Varetagelse af trafikselskabernes interesser 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tiltræder principbeslutningen på mødet i formands- og direktør-
kredsen 25. januar 2008 om at etablere en fælles forening for de danske 
trafikselskaber og at foretage en samlet lokalisering i Movia af sekretariaterne for 
den nye organisation, Rejseplanen A/S, Bus & Tog samarbejdet og Privatbanernes 
Forsikringsforening samt eventuelt Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tiltræder principbeslutningen på mødet i formands- og direktør-
kredsen 25. januar 2008 om at etablere en fælles forening for de danske 
trafikselskaber og at foretage en samlet lokalisering i Movia af sekretariaterne for 
den nye organisation, Rejseplanen A/S, Bus & Tog samarbejdet og Privatbanernes 
Forsikringsforening samt eventuelt Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. 
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1-30-71-1-08 

9. Deltagelse i forsøgsprojekt om kørsel på biodiesel på 
udvalgte busruter i Midttrafik  

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik deltager i forsøgsprojektet og vil inddrage Busselskabet Århus Sporveje 
som en deltager i projektet på lige fod med De Grønne Busser. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik deltager i forsøgsprojektet og vil inddrage Busselskabet Århus Sporveje 
som en deltager i projektet på lige fod med De Grønne Busser. 

  

1-34-75-3-1-07 

10. Videncenter i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at Videncentret fortsætter sin nuværende linje i sit arbejde idet hovedvægten lægges 
på synlige resultater og løbende informerer Bestyrelsen om resultaterne af 
arbejdet gennem halvårlige afrapporteringer. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Videncentret fortsætter sin nuværende linje i sit arbejde idet hovedvægten 
lægges på synlige resultater og løbende informerer Bestyrelsen om resultaterne 
af arbejdet gennem halvårlige afrapporteringer. 
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1-34-75-3-1-07 

11. Interreg projekt i Videnscenter Videbæk 

Direktøren indstiller, 

at der arbejdes videre med ansøgningen om indgåelsen i EU-projektet. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• der arbejdes videre med ansøgningen om indgåelsen i EU-projektet. 

  

1-25-01-1-08 

12. Beslutning om Midttrafiks deltagelse i Rejsekortet 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen udskyder den endelige beslutning om tilslutning til rejsekortprojektet 

at  administrationen arbejder målrettet videre på snarest muligt at tilvejebringe de 
supplerende forudsætninger for Midttrafiks endelige tilslutning, herunder afklaring 
af spørgsmålene om nærmere økonomiske konsekvenser for bestillerne, en statslig 
medfinansiering samt tilfredsstillende drift og aftestning af rejsekortsystemet i stor 
skala. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen udskyder den endelige beslutning om tilslutning til rejsekortprojektet 
• administrationen arbejder målrettet videre på snarest muligt at tilvejebringe de 

supplerende forudsætninger for Midttrafiks endelige tilslutning, herunder afklaring 
af spørgsmålene om nærmere økonomiske konsekvenser for bestillerne, en 
statslig medfinansiering samt tilfredsstillende drift og aftestning af 
rejsekortsystemet i stor skala. 
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1-00-3-08 

13. Temaer til repræsentantskabsmødet 23. maj 2008 

Direktøren indstiller, 

at Repræsentantskabsmødet 23. maj 2008 afholdes med emnerne 
regnskabsaflæggelse, det fremtidige rutenet og de vigtigste fokusområder og 
principper i de overordnede indsatsområder i den overordnede trafikplan, 
rammebetingelser og udfordringer for den kollektive trafik og trafikselskaberne, 
temaer og tidsplan for budget 2009 samt byrdefordelingsprincipper for 2009. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Repræsentantskabsmødet 23. maj 2008 afholdes med emnerne 
regnskabsaflæggelse, det fremtidige rutenet og de vigtigste fokusområder og 
principper i de overordnede indsatsområder i den overordnede trafikplan, 
rammebetingelser og udfordringer for den kollektive trafik og trafikselskaberne, 
temaer og tidsplan for budget 2009 samt byrdefordelingsprincipper for 2009. 

 

1-30-75-4-1-07 

14. Langsigtet løsning for handicapkørsel 

Direktøren indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-15-0-75-3-08 

15. Resultat af leverandørundersøgelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-00-2-07 

16. Meddelelse: Vederlag til Midttrafiks bestyrelse 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
 

1-7-1-08 

17. Meddelelse: svar fra Transportministeren vedr. statslig 
medfinansiering af VVM undersøgelse af letbanen 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
 

1-00-2-08 

18. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
 
 
 


