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1-00-2-18 

1. Valg af dirigent 

Direktøren indstiller, 

at næstformand Claus Kjeldsen vælges som dirigent. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Næstformand Claus Kjeldsen blev valgt som dirigent 
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1-00-2-18 

2. Meddelelser fra formanden 

Direktøren indstiller, 

at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-2-18 

3. Årsrapport og regnskab for 2017 ved direktør 

Direktøren indstiller, 

at regnskab 2017 og årsrapport for 2017 tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Regnskab 2017 og årsrapport for 2017 blev taget til efterretning. 
  

Bilag 

• Årsrapport 2017_samlet 
• Årsregnskab 2017 for Midttrafik 
• Revisionsberetning nr. 16 af 16. maj 2018 
• Bilagssamling: Byrdefordelingen i regnskab 2017 
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0-3-3-07 

4. Indstilling om ændring af Midttrafiks vedtægter 

Direktøren indstiller, 

at ændringen af Midttrafiks vedtægter godkendes, således bestyrelsen fremadrettet 
træffer beslutning om årsbudgettet og budgetoverslagens vedtagelse d. 15. 
december 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Ændringen af Midttrafiks vedtægter blev godkendt, således bestyrelsen fremadrettet 
træffer beslutning om årsbudgettet og budgetoverslagens vedtagelse d. 15. december. 
  

Bilag 

• Bilag 1 Høring over ændring af trafikselskabernes standardvedtægter. 
• Bilag 2 Bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for 

organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) 
• Bilag 3 TiDs høringssvar 
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1-15-1-75-1-15 

5. Plustur og knudepunkter i den kollektive trafik 

Direktøren indstiller, 

at Repræsentantskabet tager orienteringen og oplægget om emnet på 
repræsentantskabsmødet til efterretning. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Repræsentantskabet tog orienteringen og oplægget om emnet på 
repræsentantskabsmødet til efterretning. 
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1-25-1-17 

6. Status Takst Vest 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 
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7. TEMA – Styrket samarbejdet i repræsentantskabet 

Direktøren indstiller, 

at Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning og drøfter temaet med 
udgangspunkt i oplæggene. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning og drøftede temaet og oplæggene. 
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8. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til referat. 
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