
 

Bestyrelsen for Midttrafik 5. oktober 2012 
 

 
 

 

 

 

Beslutningsprotokol for 
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8600 Silkeborg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 12.30-13.30. 
  
Hans Bang-Hansen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Ole F. Lyse deltog i ste-
det. 
  
Mads Nikolajsen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Kasper Fuhr Christensen 
kunne ikke deltage. 
  
Anders Bøge var forhindret i at deltage. Hans suppleant Claus Leick kunne ikke deltage.  
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen, vicedirektør Mette Julbo samt 
Danni Giørtz-Jørgensen (referent). 
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1-15-0-78-211-5-08 

1. Lukning af Viborg Rutebilstation 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Viborg Rutebilstati-
on pr. 1. juli 2013. 

at Midttrafik indgår aftale med Arriva om salg og information fra 1. juli 2013. 
at finansiering af chaufførlokaler og ventesal fordeles mellem Viborg Kommune og 

regionen. 
at Viborg Kommune forestår administration af rengøring. 
at Midttrafik forsat forestår driften af telematiksystemet, indtil et nyt system imple-

menteres. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik ikke finansierer særskilt information og salg gennem Viborg Rutebilsta-

tion pr. 1. juli 2013. 
 Midttrafik indgår aftale med Arriva om salg og information fra 1. juli 2013. 
 finansiering af chaufførlokaler og ventesal fordeles mellem Viborg Kommune og 

regionen.  
 Viborg Kommune forestår administration af rengøring. 
 Midttrafik forsat forestår driften af telematiksystemet, indtil et nyt system imple-

menteres. 
  

1-00-3-12 

2. Emner til repræsentantskabsmødet 2. november 2012 

Direktøren indstiller, 

at den foreslåede dagsorden til repræsentantskabsmødet 2. november 2012 godken-
des. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 
 den foreslåede dagsorden til repræsentantskabsmødet 2. november 2012 god-

kendes, dog således at der afsluttes med en mundtlig orientering fra Direktøren 
om siden sidst.  
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1-25-2-12 

3. Ændring af dato for nye takster i 2013 

Direktøren indstiller, 

at datoen for ikrafttrædelse af Midttrafiks nye takster ændres til 20. januar 2013. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 datoen for ikrafttrædelse af Midttrafiks nye takster ændres til 20. januar 2013. 

  

1-15-0-80-806-2-12 

4. Orientering om mediedækning og opfølgning på Midttra-
fiks omdømmefilm 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-75-2-1-11 

5. Orientering om DSB’s driftsovertagelse af Odderbanen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-34-75-3-1-11 

6. Orientering om status vedr. tiltag på baggrund af work-
shop om kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-12 

7. 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 

8. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


