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1-22-1-09 

1. Regnskab 2008 for Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender regnskabet med forbehold for revisionspåtegningen, som 
forventes at foreligge til bestyrelsesmødet 14. august 2009. 

at mindreudgiften på 5,7 mio. kroner på trafikselskabets budget overføres til 2009 og 
anvendes til de nævnte formål. 

Beslutning 

Beslutning: 
Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen godkender regnskabet med forbehold for revisionspåtegningen, som 
forventes at foreligge til bestyrelsesmødet 14. august 2009. 

Det blev vedtaget: 

• Bestyrelsen godkender en tillægsbevilling på 5,7 mio. kroner på trafikselskabets 
budget i 2009 svarende til mindreforbruget i 2008; bevillingen anvendes til de 
nævnte formål. 

  

1-21-2-09 

2. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2009 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning 

at der fremover ikke afrapporteres på økonomien overfor Bestyrelsen pr. 1. kvartal, 
men alene for 2. og 3. kvartal  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 
• der fremover ikke afrapporteres på økonomien overfor Bestyrelsen pr. 1. kvartal, 

men alene for 2. og 3. kvartal  
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1-21-1-09 

3. Administrative høringssvar vedrørende teknisk budget 
2010 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager høringssvarene til efterretning 

at Midttrafik tager kontakt til de enkelte bestillere med henblik på at gennemgå 
budgetforudsætningerne og foretage justeringer i samme. 

Beslutning 

Beslutning: 
Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tager høringssvarene til efterretning. 
• Midttrafik tager kontakt til de enkelte bestillere med henblik på at gennemgå 

budgetforudsætningerne og foretage justeringer i samme. 

Det blev desuden vedtaget,  

• at Midttrafik inden en uge udsender opdateret forslag til budget 2010 med alle 
kendte ændringer. Der vil fortsat være forbehold for effekten af afskaffelse af 
cross border leasing, hvor den konkrete betydning for den enkelte bestiller 
fastlægges efter gennemgang af de enkelte kontrakter. Herudover skal loven 
først vedtages. Desuden er det endnu uafklaret, om Midttrafik skal betale 
lønsumsafgift, hvilket Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med 
Skatteministeriet om.  
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1-15-0-71-1-09 

4. Orientering om Midttrafiks miljøkampagne 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

Det blev desuden vedtaget: 

• administrationen på næste bestyrelsesmøde fremlægger oversigt over 
miljøstandarden i de nuværende busser samt en vurdering af forskellige former 
for alternative brændstoffer. 

  

1-34-75-7-1-07 

5. Betjeningsmuligheder med Midttur - og forslag til større 
rabat for medrejsende 

Direktøren indstiller, 

at kommunerne tilbydes mulighed for at tilbyde kunderne Midttur til lav takst (3 kr. 
pr. km, minimum 18 kr.) i geografisk og tidsmæssigt afgrænsede områder. 

at rabatten for medrejsende i Midttur øges, så medrejsende mellem samme adresser 
betaler 10 % af første kundes takst. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• kommunerne tilbydes mulighed for at tilbyde kunderne Midttur til lav takst (3 kr. 
pr. km, minimum 18 kr.) i geografisk og tidsmæssigt afgrænsede områder. 

• rabatten for medrejsende i Midttur øges, så medrejsende mellem samme 
adresser betaler 10 % af første kundes takst. 
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1-23-4-2-08 

6. Midttrafiks politik ved indkøb af almindelig rutebuskørsel 

Direktøren indstiller, 

at administrationens anbefalinger vedrøren de politik for indkøb af almin de lig 
rutebuskørsel følges. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• administrationens anbefalinger vedrørende politik for indkøb af almindelig 
rutebuskørsel følges.  

Det blev desuden vedtaget 

• at Midttrafik fastlægger minimumskrav til miljøet i forbindelse med udbud; hvis 
en bestiller måtte ønske lempeligere krav i et udbud, skal dette særskilt 
godkendes af Bestyrelsen.  

  

1-23-4-205-8-08 

7. Midttrafiks 14. udbud af buskørsel - Randers Kommune 

Direktøren indstiller, 

at udbuddet af buskørslen i Randers gennemføres som anført i sagsfremstillingen. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• udbuddet af buskørslen i Randers gennemføres som anført i sagsfremstillingen. 
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1-47-70-1-08 

8. Opstramning af regler vedrørende refusion af klippekort 
og periodekort mv. 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik fra 1. juli 2009 ikke refunderer ubenyttede, delvist benyttede eller 
beskadigede klippekort; derimod kan de bruges som betaling ved køb af nyt 
klippekort eller periodekort. 

at Midttrafik fra 1. juli 2009 indfører et gebyr på 50 kr. for tilbagekøb af ubrugte 
periodekort. 

at Midttrafik fra 1. juli 2009 ikke længere forlænger periodekort med mindre end 30 
dage. 

at gebyret for udstedelse af erstatningskort hæves fra 40 kr. til 50 kr. fra 1. juli 
2009. 

at prisen for en kontrolafgift forhøjes fra 500 kr. til 600 kr. fra 1. juli 2009. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik fra 1. juli 2009 ikke refunderer ubenyttede, delvist benyttede eller 
beskadigede klippekort; derimod kan de bruges som betaling ved køb af nyt 
klippekort eller periodekort. 

• Midttrafik fra 1. juli 2009 indfører et gebyr på 50 kr. for tilbagekøb af ubrugte 
periodekort. 

• Midttrafik fra 1. juli 2009 ikke længere forlænger periodekort med mindre end 30 
dage. 

• gebyret for udstedelse af erstatningskort hæves fra 40 kr. til 50 kr. fra 1. juli 
2009. 

• prisen for en kontrolafgift forhøjes fra 500 kr. til 600 kr. fra 1. juli 2009. 
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1-00-1-09 

9. Retningslinjer for høring af bestillere 

Direktøren indstiller, 

at høring med forventning om politisk behandlet høringssvar fra bestillerne 
gennemføres efter behandling af emnet i Midttrafiks bestyrelse. 

at høring med forventning om administrativt behandlet høringssvar fra bestillernes 
gennemføres inden behandling af emnet i Midttrafiks bestyrelse. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• høring med forventning om politisk behandlet høringssvar fra bestillerne 
gennemføres efter behandling af emnet i Midttrafiks bestyrelse. 

• høring med forventning om administrativt behandlet høringssvar fra bestillernes 
gennemføres inden behandling af emnet i Midttrafiks bestyrelse. 

  

1-30-78-3-1-09 

10. Orientering om ansøgninger til Trafikministeriets 
puljemidler 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-30-75-1-215-271-08 

11. Orientering om Områdeplan Herning 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-75-1-211-267-08 

12. Orientering om borgerhøring i planlægningsprojekter 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-30-75-4-1-07 

13. Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse i 
handicapkørsel 

Direktøren indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-00-1-09 

14. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-00-1-09 

15. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


