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1 

1-21-2-13 

1. Revideret Budget 2015 

Direktøren indstiller, 

at forslag til revideret budget for 2015 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Det reviderede budget for 2015 blev godkendt.  

Bilag 

• Bilag 1 - Budget 2015 - revideret budget 

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 
 

2 

1-00-1-15 

2. Lempelse af reklamebestemmelser 

Direktøren indstiller, 

at reklamebestemmelser lempes i kommende bybuskontrakter, så busselskaberne får 
mulighed for at helfoliere bagende samt opsætte reklame over vinduerne på 
bussens langside.  

at Midttrafik efter ønske fra bestilleren i kommende udbud af bybuskørsel beder om 
to tilbudspriser – én med nuværende bestemmelser og én med lempelser. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Reklamebestemmelserne lempes i kommende kontrakter. Det bemærkes, at Mads 

Nikolajsen var uenig i denne beslutning, og det vil fremgå af protokollatet. 

Bilag 

• Bilag 1 - Lempelse af reklamebestemmelser 
• Bilag 2 - Lempelse af reklamebestemmelser 
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3 

1-30-75-1-220-1-12 

3. Indstilling om hjemtagning af rabatruter i Hedensted 
Kommune samt indførelse af gratiskørsel 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender 
Hedensted Kommunes hjemtagning af rabatruter som lukkede skolebusser 
Hedensted Kommunes indførelse af gratiskørsel snarest muligt.  
Opgradering af rabatrute til lokalrute med installation af Check-in mini 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Hedensted Kommune hjemtager rabatruter samt indfører gratiskørsel.  
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4 

1-15-1-75-4-14 

4. Revision af Flextur og Teletaxa koncepter 

Direktøren indstiller, 

at  Bestyrelsen godkender, at følgende ændringer i Flextur og Teletaxa koncepterne 
sendes i politisk høring hos bestillerne 

• at bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres til senest 1 time før. 
• at on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20.00 fjernes. 
• at der åbnes for telefonbestilling i tidsrummet 7-20 alle dage for Flextur og 

Teletaxa. 
• at ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur. 
• at der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. 

Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner. 
• at rejsereglen for maksimal antal ledsagere i Flextur ændres fra fem personer til 

tre personer.  

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender: 

• at Randers Kommune kan starte forsøg med, at byzonen i Flextur ikke gælder, 
når bybussen ikke kører. Forsøget evalueres efter seks måneders drift.  

• at Midttrafik udarbejder en markedsføringsstrategi for Flextur.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Bestyrelsen godkendte, at ændringerne i Flextur og Teletaxa koncepterne sendes 

i politisk høring i kommunerne med bemærkning om, at det også sendes til 
repræsentantskabsmedlemmerne.  

Bilag 

• Bilag 1 - Administrativ høring af Flextur 
• Bilag 2 - Notat om revision af Flextur og Teletaxa koncepter 
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5 

1-25-01-807-1-13 

5. Ekstrabestillinger af Rejsekortudstyr 

Direktøren indstiller, 

at der investeres i udstyr til yderligere 22 busser til håndtering af ekstrabestillinger 
og som stødpudelager ved busudskiftninger. 

at udgifterne, til 22 stk. busudstyr og vedligeholdelse af disse, fordeles på bestillerne 
efter den eksisterende fordelingsnøgle anvendt i budget 2015.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Bestyrelsen godkendte, at der investeres i rejsekortudstyr til yderligere 22 

busser. 
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6 

1-00-1-15 

6. Liste over emner til politisk drøftelse med trafikordførere 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen drøfter de fremlagte emner og eventuelt tilføjer flere. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Bestyrelsen drøftede de fremlagte emner.  

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 
 

7 

1-00-1-15 

7. Kunde for en dag-ture for Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at forslag til ruter til bestyrelsesmedlemmernes Kunde for en dag-ture vedtages. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Ruterne til bestyrelsesmedlemmernes Kunde for en dag-ture blev vedtaget med 

enkelte ændringer.  
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8 

1-00-1-15 

8. Orientering om Bestyrelsesseminar i Trafikselskaberne i 
Danmark 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at Midttrafiks 

administration indkalder suppleanter for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har 
mulighed for at deltage. 
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9 

1-25-1-14 

9. Orientering om mængderabat på rejsekortrejser 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 
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10 

1-15-1-75-810-2-14 

10. Orientering om svar til Arbejdsgiverforeningen for 
taxabranchen 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager sagen til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• 140115 - Bestyrelsessag - Henvendelse fra ATAX - bilag 1 
• 140115 - Bestyrelsessag - Henvendelse fra ATAX - bilag 2 
• 140115 - Bestyrelsessag - Henvendelse fra ATAX - bilag 3 
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11 

1-22-1-13 

11. Orientering om udgifter pr. køreplantime i henhold til 
Trafikstyrelsens rapport 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 
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12 

1-30-75-1-9-09 

12. Orientering om udbygning af den regionale og lokale 
kollektive trafik til understøttelse af timemodellen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 
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13 

1-16-5-70-802-184-15 

13. Orientering om håndtering af sag, hvor kunde ønsker at 
medbringe klapvogn i bus 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 
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14 

1-15-0-77-3-10 

14. Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse fra 
Rejsekort A/S 

Direktøren indstiller, 

  
at  orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• Bilag 1 - Rejsekort - Kommunikation - Rejsekort brugere - v02 
• Bilag 2 - Rejsekort - Kommunikation - Befolkningen - v02 - 15 12 2014 
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15 

1-15-0-77-3-10 

15. Orientering om undersøgelse fra Passagerpulsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning.  

Bilag 

• Bilag 1 Undersøgelse fra Passagerpulsen_Summary 
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16 

1-16-5-73-1-810-1-15 

16. Orientering om kundeklage den 26. december 2014 

Direktøren indstiller, 

at orientering tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning.  
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17 

1-16-4-810-1-13 

17. Orientering om mobilbetaling kan håndtere betaling af 
Flextur, teletaxa og handicapkørsel 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 
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18 

1-13-1-1-15 

18. Orientering om Personaleredegørelse 2014 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• Personaleredegørelse 2014 
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19 

1-00-1-15 

19. Siden sidst 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Orienteringen blev taget til efterretning. 
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20 

1-00-1-15 

20. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til protokol. 
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