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åben dagsorden 

til mødet i  

Bestyrelsen for Midttrafik 

16. august 2013 kl. 09.00 

Søren Nymarks Vej 3, 

8270 Højbjerg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.30. 
  
Anders Bøge var forhindret i at deltage. Hans suppleant Claus Leick deltog i stedet. 
Frank Borch-Olsen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Charlotte Green deltog i 
stedet. 
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen, vicedirektør Mette Julbo og 
Danni Giørtz-Jørgensen (referent).  
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1-30-75-1-9-09 

1. Udkast til Trafikplan 2013-2017 

Direktøren indstiller, 

at udkast til Trafikplan 2013-2017 sendes i høring hos kommuner og Region Midtjyl-
land. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 udkast til Trafikplan 2013-2017 sendes i høring hos kommuner og Region Midtjyl-

land. 
  

1-34-70-2-08 

2. Konkret implementering af miljømål 

Direktøren indstiller, 

at der arbejdes med et mål om en årlig reduktion på 5 % i brændstofforbruget og 
CO2-udslippet. 

at konkretiseringen af de implementerede miljømål godkendes. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 
 der er et mål om en årlig reduktion på 5 % i brændstofforbruget. 
 der er et mål om en årlig reduktion på 7 % i CO2-udslippet. 
 konkretiseringen af de implementerede miljømål godkendes. 
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1-25-1-13 

3. Fremtidige priser på kontantbilletter for pensionister 

Direktøren indstiller, 

at priser på kontantbilletter til pensionister fra januar 2015 skal være den samme 
som voksen kontantbilletter. 

at administrationen i kommende takstforslag fra januar 2014 indarbejder højere pen-
sionistpriser på kontantbilletter fra 5 zoner og opefter for at udjævne stigningerne 
over 2 år. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 
 Sagen udsættes til næste bestyrelsesmøde.  

  

1-47-70-1-08 

4. Justering af rejseregler vedr. billetkontrol 

Direktøren indstiller, 

at rejsereglerne ændres således, at kunderne i bybusserne i Aarhus fremover får ud-
leveret en kontrolblanket i stedet for et indbetalingskort ved konstateret manglen-
de billet, idet et indbetalingskort tilsendes efter sagsbehandling i administrationen. 

at muligheden for at modtage kontant betaling af kontrolafgifter i busserne og pri-
vatbaner bortfalder. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 rejsereglerne ændres således, at kunderne i bybusserne i Aarhus fremover får 

udleveret en kontrolblanket i stedet for et indbetalingskort ved konstateret mang-
lende billet, idet et indbetalingskort tilsendes efter sagsbehandling i administrati-
onen. 

 muligheden for at modtage kontant betaling af kontrolafgifter i busserne og pri-
vatbaner bortfalder. 
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1-30-75-7-810-1-12 

5. Flextur venneaftale på tværs af regionsgrænsen til Sydtra-
fik 

Direktøren indstiller, 

at støttet Flextur venneaftale over regionsgrænsen godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 støttet Flextur venneaftale over regionsgrænsen godkendes. 

  

1-00-1-13 

6. Vederlag til medlemmer af Bestyrelsen i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen drøfter, om Midttrafik skal søge Statsforvaltningen om at ændre ram-
men for vederlagets størrelse for næstformænd og menige bestyrelsesmedlemmer 
i den kommende bestyrelse fra 2014, samt hvilket niveau der i så fald skal ansø-
ges om. 

at et honorar til formanden for følgegruppen for den Østjyske Letbanen drøftes og 
besluttes i følgegruppen. 

Beslutning 

Det blev besluttet: 
 at Midttrafik ikke på nuværende tidspunkt søger Statsforvaltningen om ændrede 

rammer for vederlag.  
 at administrationen udreder det nuværende tidsforbrug for bestyrelsesmedlem-

mer og laver idékatalog til den kommende bestyrelse, hvordan bestyrelsesarbej-
det kan tilrettelægges, så bestyrelsens tid udnyttes bedre.  
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1-34-75-3-1-11 

7. Orientering om Nordvestprojektet 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-27-1-13 

8. Orientering om passagertællinger 2012 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-15-0-80-1-13 

9. Orientering om ny hjemmeside og nyt trafikinformations-
system 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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0-3-2-07 

10. Orientering om tillæg til udmøntningsaftalen med Aarhus 
Kommune 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-13 

11. 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 

12. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


