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Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.30. 
  
Hans Bang-Hansen var forhindret i at deltage. Hans suppleant, Ole F. Lyse, deltog i ste-
det. 
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (refe-
rent).  
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1-31-70-1-12 

1. Strategiplan 2013-2016 

Direktøren indstiller, 

at strategiplanen 2013-2016 godkendes.

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 strategiplanen 2013-2016 godkendes. 

  

1-25-01-1-08 

2. Rejsekortet 

Direktøren indstiller, 

at spørgsmålet om rejsekortet vil blive forelagt Bestyrelsen til beslutning på mødet 
12. april 2013. 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 spørgsmålet om rejsekortet vil blive forelagt Bestyrelsen til beslutning på mødet 

12. april 2013. 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-30-75-7-810-1-12 

3. Flextur til lavere pris i Lemvig Kommune 

Direktøren indstiller, 

at ændret takst for Flextur i Lemvig Kommune pr. 1. april 2013 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 ændret takst for Flextur i Lemvig Kommune pr. 1. april 2013 godkendes. 

 

1-15-0-75-8-12 

4. Orientering om Fly High 2 - fortsættelse af efteruddannel-
sesprojekt for chauffører 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-34-75-3-1-12 

5. Orientering om ansøgninger til ”Pulje til forbedring af kol-
lektiv trafik i yderområder” 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-28-807-2-10 

6. Orientering om genforhandling af kontrakter om alminde-
lig busrutekørsel som følge af forhøjede lønsumsafgifter fra 
1. januar 2013 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-30-75-4-1-07 

7. Orientering om analyse af de regionale trafikselskabers 
varetagelse af offentlige befordringsordninger 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-00-1-13 

8. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-13 

9. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


