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1-30-75-804-38-10 

1. Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 
2010/11 

Direktøren indstiller, 

at forslaget til endelig arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2010/11 tages 
til efterretning. 

at tidsplanen for køreplanlægning til køreplanskifte juni 2011 (K11) tages til efterret-
ning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• forslaget til endelig arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2010/11 tages 
til efterretning. 

• tidsplanen for køreplanlægning til køreplanskifte juni 2011 (K11) tages til efter-
retning. 

  
Det blev desuden vedtaget: 

• Midttrafik gennemfører et projekt, hvor der laves modeller for at tilbyde løsninger 
fx med telekørsel, som kommunerne kan vælge at tilbyde som supplement til re-
duceret kørsel på regionale ruter.  

 

1-30-75-1-215-12-10 

2. Orientering om omlægning af busser i Herning 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-30-804-17-08 

3. Orientering om status for regionale effektiviseringer 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-78-3-1-09 

4. Orientering om resultatet af 3. ansøgningsrunde til Trafik-
styrelsens puljemidler. 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-15-0-77-1-10 

5. Orientering om borgerundersøgelsen 2010 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 13. august 2010 
 

3 

1-01-70-3-07 

6. Orientering om analyse af BeKTra-samarbejdet 

Direktøren indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-15-0-72-201-1-10 

7. Orientering om resultat af patienttilfredshedsundersøgel-
sen 2010 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-00-1-10 

8. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-00-1-10 

9. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


