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Beslutningsprotokol for 

åben dagsorden 

til mødet i  

Bestyrelsen i Midttrafik 

12. februar 2010 kl. 09:30 

Søren Nymarks Vej 3,  

8270 Højbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. 
  
Hans Bang-Hansen var forhindret i at deltage i mødet. Hans suppleant Ole F. Lyse deltog 
i stedet. 
  
Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i mødet. Hans suppleant Ango Winther 
deltog i stedet. 
  
Finn Stengel Petersen var forhindret i at deltage i mødet. 
  
Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-
Jørgensen (referent). 
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1 

1-00-1-10 

1. Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og 
udfordringer 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen drøfter Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen drøfter Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer. 

  

1-30-78-3-1-09 

2. Ansøgning om tilskud til takstforsøg 

Direktøren indstiller, 

at der ansøges om midler til takstforsøg fra Trafikstyrelsens pulje. 

Beslutning 

Beslutning: 

• der ansøges om midler til takstforsøg fra Trafikstyrelsens pulje. 

  

1-30-78-3-1-09 

3. Orientering om Trafikstyrelsens puljer til fremme af 
kollektiv trafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Beslutning: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-21-1-09 

4. Justering af budget 2010 

Direktøren indstiller, 

at det justerede budget for 2010 godkendes. 

Beslutning 

Beslutning: 
• det justerede budget for 2010 godkendes. 

  

1-21-1-09 

5. Orientering om aftale om kompensation for ændrede 
momsregler ved cross border leasing 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen om de ændrede regler ved cross border leasing af busser og en 
aftale om kompensation herfor tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen om de ændrede regler ved cross border leasing af busser og en 
aftale om kompensation herfor tages til efterretning. 

  

1-30-75-20-09 

6. Orientering om høring af kunder i forbindelse med 
Midttrafiks køreplanlægning 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-27-1-09 

7. Orientering om passagertælling 2009 

Direktøren indstiller, 

at rapporten tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• rapporten tages til efterretning. 

  

1-30-75-202-2-09 

8. Orientering om Områdeplan Århus 2011 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-30-75-1-201-32-10 

9. Orientering om opfølgning på to regionale 
ruteudviklingsprojekter – rute 101 og 124 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-23-4-804-5-09 

10. Orientering om Midttrafiks og Sydtrafiks første samlede 
udbud af koordineret kørsel 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-10 

11. Orientering om vederlag i Midttrafiks og øvrige 
trafikselskabers bestyrelser 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-35-77-1-09 

12. Orientering om trivselsundersøgelse i administrationen i 
Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  



 

 

Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 
 

5 

1-00-1-10 

13. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-10 

14. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


