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Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00. 
  
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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1-21-1-11 

1. Budget 2013 

Direktøren indstiller, 

at budgetforslaget for 2013 til 1. behandling godkendes og fremsendes til politisk hø-
ring hos bestillerne med svarfrist 24. august 2012. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 budgetforslaget for 2013 til 1. behandling godkendes og fremsendes til politisk 

høring hos bestillerne med svarfrist 24. august 2012. 

 

1-30-75-1-12 

2. Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 

Direktøren indstiller, 

at forslaget til endelig arbejdsprogram for Midttrafik 2012/13 godkendes. 
at tidsplanen for køreplanlægning til køreplanskifte juni 2013 (K13) tages til efterret-

ning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 forslaget til endelig arbejdsprogram for Midttrafik 2012/13 godkendes. 
 tidsplanen for køreplanlægning til køreplanskifte juni 2013 (K13) tages til efter-

retning. 
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1-23-4-8-11 

3. Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i 
Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at den foreslåede strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 
godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 den foreslåede strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 

godkendes. 

 

1-25-1-11 

4. Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
at Bestyrelsen beslutter, hvilke initiativer Midttrafik skal tage. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
 Bestyrelsen beslutter, hvilke initiativer Midttrafik skal tage. 
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1-30-75-1-205-5-07 

5. Orientering om status vedrørende partnerskabsaftale i 
Randers 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-12 

6. 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 

7. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


