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Frank Borch-Olsen kunne ikke deltage i mødet. Hans suppleant Charlotte Green kunne 
heller ikke deltage.  
  
Fra administrationen delog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (refe-
rent). 
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1. Driftsregnskab for 2011 

Direktøren indstiller, 

at afrapporteringen tages til efterretning. 
at overførsel af mindreforbrug i Trafikselskabet til 2012 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 afrapporteringen tages til efterretning. 
 overførsel af mindreforbrug i Trafikselskabet til 2012 godkendes.  
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2. Arbejdet med Midttrafiks Trafikplan 2014 – 2017 

Direktøren indstiller, 

at der i forbindelse med trafikplanens forberedende arbejde udarbejdes en faktuelt 
baseret beskrivelse, der sammenligner udbud af kollektiv trafik i Midtjylland med 
den potentielle efterspørgsel. 

at der på baggrund af den faktuelle beskrivelse gennemføres 3-5 trafikplanhøringer, 
med deltagelse af lokale politikere, busselskaber, uddannelsessøgende, ældreråd 
og andre interessenter. 

at der samtidig gennemføres en offentlig ”ideindsamling” via Midttrafiks hjemmeside. 
at den endelige trafikplan for 2014-2017 får form af et idekatalog baseret på faktuel 

viden og inspiration fra trafikplanhøringer og offentlig ”ideindsamling”, som danner 
baggrund for konkrete indsatser i samarbejde mellem Midttrafik, kommuner og 
region. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 der i forbindelse med trafikplanens forberedende arbejde udarbejdes en faktuelt 

baseret beskrivelse, der sammenligner udbud af kollektiv trafik i Midtjylland med 
den potentielle efterspørgsel. 

 der på baggrund af den faktuelle beskrivelse gennemføres 3-5 trafikplanhøringer, 
med deltagelse af lokale politikere, busselskaber, uddannelsessøgende, ældreråd 
og andre interessenter. 

 der samtidig gennemføres en offentlig ”ideindsamling” via Midttrafiks hjemme-
side. 

 den endelige trafikplan for 2014-2017 får form af et idekatalog baseret på faktuel 
viden og inspiration fra trafikplanhøringer og offentlig ”ideindsamling”, som dan-
ner baggrund for konkrete indsatser i samarbejde mellem Midttrafik, kommuner 
og region. 
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3. Skive Rutebilstation 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Skive Rutebilstati-
on I/S pr. 1. november 2012. 

at Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva Tog om salg og information fra 1. sep-
tember 2012. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Skive Rutebilstati-

on I/S pr. 1. november 2012. 
 Midttrafik søger at indgå aftale med Arriva Tog om salg og information fra 1. sep-

tember 2012. 
  

./.  Henvendelse til bestyrelsesmedlem Anders Bøge af 22. april 2012 fra den daglige leder 
ved Skive Rutebilstation og administrationens bemærkninger hertil vedlægges beslut-
ningsprotokollen. 
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4. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-12 

5. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


