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Beslutningsprotokol fra 

åben dagsorden 

til mødet i  

Bestyrelsen for Midttrafik 

4. november 2011 kl. 13.00 

Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, 

Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 13.00-14.15. 
  
Finn Stengel-Petersen var forhindret i at deltage. 
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (refe-
rent). 
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1-20-2-07 

1. Tegningsberettigede i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at administrationens forslag til tegningsberettigede godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 administrationens forslag til tegningsberettigede godkendes. 

  

1-21-2-10 

2. Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rute-
bilstationer m.v. 

Direktøren indstiller, 

at byrdefordelingsmodellen justeres med henblik på indarbejdelse af effekten i bud-
gettet for 2012. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 byrdefordelingsmodellen justeres med henblik på indarbejdelse af effekten i bud-

gettet for 2012.  
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1-25-1-11 

3. Nedsatte takster for kontantbilletter i Viborg Kommune i 
2012 

Direktøren indstiller, 

at voksne og pensionister fortsat kan købe billet til børnetakst fra 15. januar 2012. 
at ordningen med billige kontantbilletter i bybusser og i lokalruter fortsat finansieres 

af Viborg Kommune. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 voksne og pensionister kan fortsat købe billet til børnetakst fra 15. januar 2012. 
 ordningen med billige kontantbilletter i bybusser og i lokalruter fortsat finansieres 

af Viborg Kommune. 
  

1-22-1-11 

4. Forventet regnskab 3. kvartal 2011 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 
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1-22-1-11 

5. Orientering om skøn over indtægter i 2011 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-22-1-10 

6. Orientering om sammenligning af trafikselskabernes ud-
gifter til administration og fællesudgifter 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-47-1-10 

7. Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund 
om takstændringer i handicapkørsel pr. 1. marts 2012 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

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

8. 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 

9. Eventuelt 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede, at  
 umiddelbart efter mødet i Bestyrelsen 9. december 2011 sendes spørgsmålet om 

tilslutning til rejsekortet i høring hos kommunerne og regionen med høringsfrist 
1. marts 2012.  

 Midttrafiks administration står til rådighed for at deltage i møder med kommuner-
ne og regionens politiske udvalg og embedsmænd i hele høringsperioden for at 
drøfte muligheder for den enkelte bestiller. 

 bestillerne kan efter høringsperioden træffe beslutning om, hvor mange busser 
udstyret skal installeres i.  

  
 
 
 
 


