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Beslutningsprotokol fra 

åben dagsorden 

til mødet i  

Bestyrelsen for Midttrafik 

9. september 2011 kl. 09.30 

Søren Nymarks Vej 3, 

8270 Højbjerg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00. 
  
Hans Bang-Hansen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Ole F. Lyse deltog i ste-
det. 
  
Finn Stengel Petersen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Georg Sabroe deltog i 
stedet. 
  
Frank Borch-Olsen var forhindret i at deltage.  
  
Anders Bøge var forhindret i at deltage.  
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (refe-
rent). 
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1-21-2-10 

1. Budget 2012 

Direktøren indstiller, 

at budgetforslaget for 2012 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 budgetforslaget for 2012 godkendes. 

 

1-25-1-11 

2. Ændring af takster fra 15. januar 2012 

Direktøren indstiller, 

at takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af taksttabel 1. 
at takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af taksttabel 2. 
at takster for Flybussen og tilkøbsbilletter fastsættes som fremgår af taksttabel 3. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af taksttabel 1. 
 takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af taksttabel 2. 
 takster for Flybussen og tilkøbsbilletter fastsættes som fremgår af taksttabel 3. 
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1-22-1-11 

3. Forventet regnskab 2. kvartal 2011 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 

 

1-25-4-08 

4. Evaluering af billigere kontantpriser i Viborg Kommune 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
at Viborg Kommune anmodes om at tage stilling til fortsættelse af forsøget. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
 Viborg Kommune anmodes om at tage stilling til fortsættelse af forsøget. 
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1-15-0-80-1-11 

5. Infotainment i busser 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke igangsætter yderligere tiltag med infotainment i busserne, før der 
foreligger en evaluering af de igangsatte forsøg. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke igangsætter yderligere tiltag med infotainment i busserne, før der 

foreligger en evaluering af de igangsatte forsøg. 
  

1-15-0-75-13-09 

6. Fly High / God Tur 2011 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
at administrationen laver forslag til fremadrettet program for et kombineret uddan-

nelses- og bonusprogram. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
 administrationen laver forslag til fremadrettet program for et kombineret uddan-

nelses- og bonusprogram. 
  
Det blev desuden vedtaget: 

 Bestyrelsen udtrykker stor ros til buschauffører og busselskaber for den store 
indsats for at øge kundetilfredsheden.  
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1-35-75-802-2-11 

7. Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse 2011 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-75-1-23-07 

8. Orientering om bybusomlægninger i Aarhus, Horsens og 
Silkeborg 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-30-75-3-2-11 

9. Orientering om arrangementskørsel 2011 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-11 

10. 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 

11. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 


