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Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45.  
  
Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage.  
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (refe-
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1-30-75-1-11 

1. Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2011/2012 

Direktøren indstiller, 

at arbejdsprogrammet godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 arbejdsprogrammet godkendes. 

 

1-25-02-1-11 

2. Billettering i Aarhus 

Direktøren indstiller, 

at rapporten fremsendes til Aarhus Kommune med anbefaling af at der fortsat an-
vendes selvbillettering i bybusserne i Aarhus 

at rapporten ligeledes fremsendes til Region Midtjylland med anbefaling af, at der 
fortsat anvendes chaufførbillettering på regionale ruter. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 
 rapporten fremsendes til Aarhus Kommune og Region Midtjylland. 
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1-15-0-78-213-10-07 

3. Ringkøbing Rutebilstation 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Ringkøbing Rutebil-
station I/S. 

at Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva om salg og information fra 1. septem-
ber 2011. 

at der søges chaufførfaciliteter på stationen hurtigst muligt. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Ringkøbing Rute-

bilstation I/S. 
 Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva om salg og information fra 1. septem-

ber 2011. 
 der søges chaufførfaciliteter på stationen hurtigst muligt. 

 

1-25-4-08 

4. Gratis kørsel for skoler og institutioner i Holstebro 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender ordningen for gratis befordring af grupper fra kommunale 
skoler, institutioner og dagplejere i bybusser og lokalruter i Holstebro Kommune. 

at Holstebro Kommune udsteder et legitimationskort til ordningen, som udformes ef-
ter aftale med Midttrafik. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 
 Bestyrelsen godkender ordningen for gratis befordring af grupper fra skoler, insti-

tutioner og dagplejere i bybusser og lokalruter i Holstebro Kommune. 
 Holstebro Kommune udsteder et legitimationskort til ordningen, som udformes ef-

ter aftale med Midttrafik. 
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1-34-75-3-1-11 

5. Foreløbigt program for workshop om kollektiv trafik i 
tyndt befolkede områder 

Direktøren indstiller, 

at der afholdes workshop med højst 100 deltagere om kollektiv trafik i tyndt befolke-
de områder 23. november 2011 kl. 15.30-19.00. 

at workshoppens målgruppe er politikere, vognmænd og interessegrupper. 
at workshoppen afholdes i Vestjylland, fx Ringkøbing. 
at workshoppen indeholder 3-4 inspirationsoplæg. 
at der indledes samarbejde med Teknologirådet om tilrettelæggelsen af workshop-

pen. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 
 der afholdes workshop med højst 100 deltagere om kollektiv trafik i tyndt befol-

kede områder 21. november 2011 kl. 15.30-19.00. 
 workshoppens målgruppe er politikere, vognmænd, interessegrupper, elever i 

ungdomsuddannelser samt kommunale embedsmænd. 
 workshoppen afholdes i Vestjylland, fx Videbæk. 
 workshoppen indeholder 3-4 inspirationsoplæg. 

 

1-21-3-09 

6. Disponering af bestyrelsespuljen 2011 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsens pulje for 2011 disponeres til afholdelse af workshop om kollektiv tra-
fik i tyndt befolkede områder og deltagelse i pilotprojekt med billettering via apps 
til smartphones og Iphones i Randers. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Bestyrelsens pulje for 2011 disponeres til afholdelse af workshop om kollektiv tra-

fik i tyndt befolkede områder og deltagelse i pilotprojekt med billettering via apps 
til smartphones og Iphones i Randers. 
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1-00-1-11 

7. Mødekalender 2012 for Bestyrelsen og Repræsentantska-
bet for Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at mødekalenderen for 2012 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 mødekalenderen for 2012 godkendes. 

  

1-47-1-10 

8. Harmonisering af åbningstid for telefonbestilling af handi-
capkørsel, Flextur og Teletaxa 

Direktøren indstiller, 

at åbningstiden for telefonbestilling af handicapkørsel ændres til kl. 8.00-17.00 alle 
ugens dage fra 1. marts 2012. 

at åbningstiden for telefonbestilling af Flextur og Teletaxa ændres til kl. 8.00-17.00 
alle ugens dage fra køreplanskiftet sommeren 2012. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 åbningstiden for telefonbestilling af handicapkørsel ændres til kl. 8.00-17.00 alle 

ugens dage fra 1. marts 2012. 
 åbningstiden for telefonbestilling af Flextur og Teletaxa ændres til kl. 8.00-17.00 

alle ugens dage fra køreplanskiftet sommeren 2012. 
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1-47-1-10 

9. Ændrede muligheder for at medtage kørestole i Flextur 

Direktøren indstiller, 

at der maksimalt kan medtages 2 kørestole fra samme adresse, når der køres 
Flextur. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 der maksimalt kan medtages 2 kørestole fra samme adresse, når der køres 

Flextur. 
  

1-30-75-102-18-09 

10. Orientering om samarbejde med FynBus og Sydtrafik om 
patientkørsel i Region Syddanmark 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-23-4-202-24-10 

11. Orientering om eventuelt tillæg til chauffører på dels-
trækninger af regionale busruter i Aarhus 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-23-4-202-24-10 

12. Orientering om presseomtale af vilkår om overenskomst-
forhold i Midttrafiks 25. udbud 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-25-3-10 

13. Orientering om benyttelse af gratis buskørsel til Karup 
Lufthavn 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-25-08-1-09 

14. Orientering om ændret praksis for billetkontrol i DSB 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-34-70-2-08 

15. Orientering om deltagelse i projekter, der skal bidrage til 
miljøvenlig omstilling i den kollektive transport 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-25-01-1-08 

16. Orientering om henvendelse fra Rejsekort A/S med ønske 
om foretræde for Bestyrelsen for Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-00-1-11 

17. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 
 

1-00-1-11 

18. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


