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1 

1-20-1-08 

1. Indstilling vedrørende sammenlægning af driftsregnskab 
og revideret årsregnskab 

Direktøren indstiller, 

at driftsregnskab og det eksternt revideret årsregnskab sammenlægges. 
at bestillerne tilbydes foreløbig samlet afregning af 2015 efter forventet regnskab 

efter 3. kvartal. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Driftsregnskab og det eksternt reviderede årsregnskab sammenlægges 
• Bestillernes tilbydes foreløbig samlet afregning af 2015 efter forventet regnskab 

efter 3. kvartal 
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1-20-1-08 

2. Indstilling vedr. afregning af Flextrafik 

Direktøren indstiller, 

at afregningsmetode for bestillere af Flextrafik ændres fra 2016, så endelig afregning 
foretages i den efterfølgende måned. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev ikke vedtaget: 
  
Sagen udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde, hvor administrationen skal 
redegøre for de rejste problemstillinger. 
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3 

1-00-1-15 

3. Plan for indsættelse af erstatningskørsel på Aarhus 
Nærbane i forbindelse med ombygning til letbanedrift 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
at der ikke kan medtages cykler i erstatningsbusserne 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
• Der kan ikke medtages cykler i erstatningsbusserne 

  
Bestyrelsen besluttede endvidere, at teletaxatilbuddet skal omfatte Kongsvang Station. 
  

Bilag 

• Bilag 1 Erstatningskørsel ved sporarbejde på Aarhus Nærbane 21_10_2016 
• Bilag 2 Informationsindsats Aarhus Nærbane 
• Bilag 3 Administrativt høringssvar fra Norddjurs Kommune 
• Bilag 4 Administrativt høringssvar fra Syddjurs Kommune 
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1-25-03-1-15 

4. Indstilling om udfasning af trykte køreplaner i 2016 

Direktøren indstiller, 

at indstillingen godkendes 
at alle trykte køreplaner udfases til køreplanskift/sommer 2016 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
• Alle trykte køreplaner udfases til køreplanskift/sommer 2016 

Bestyrelsen lagde desuden vægt på, at det er muligt for borgerne at få tilsendt printede 
køreplaner efter ønske. 
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5 

1-31-75-1-14 

5. Rejsebestemmelser om cykelmedtagning i letbanen 

Direktøren indstiller, 

at der er mulighed for cykelmedtagning i Aarhus Letbane. 
  
at cykler ikke kan medtages på strækningen Skolebakken – Universitetshospitalet på 

hverdage mellem 7.00-9.00 og 15.00-17.00. 
  
at der skal betales for cykelmedtagning efter samme takster som i busser i 

Midttrafik. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
• Der er mulighed for cykelmedtagning i Aarhus Letbane. 
• Cykler kan ikke medtages på strækningen Skolebakken – Universitetshospitalet 

på hverdage mellem 7.00-9.00 og 15.00-17.00. 
• Der skal betales for cykelmedtagning efter samme takster som i busser i 

Midttrafik. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigt øvrige baner 
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1-30-75-7-810-1-12 

6. Venneaftaler i Flextur mellem Lemvig - Struer - Holstebro 

Direktøren indstiller, 

at indgåelse af venneaftaler mellem Holstebro, Struer og Lemvig Kommune pr. 1. 
december 2015 godkendes. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Indgåelse af venneaftaler mellem Holstebro, Struer og Lemvig Kommune pr. 1. 
december 2015 blev godkendt. 
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7 

1-25-01-813-5-13 

7. Orientering om kundeservice for rejsekort hos Midttrafik 
Kundecenter 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
  
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-15-1-75-214-1-14 

8. Orientering om opsigelse af samarbejdet om variabel 
kørsel i Ikast - Brande Kommune 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Børne- og undervisningsudvalget Ikast-Brande Kommune 150923 
• Bilag 2 - Kørselsøkonomi og rettidighed - Ikast-Brande og øvrige kommuner 
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1-31-75-1-14 

9. Orientering om Midttrafiks arrangementskørsel 2015 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-30-75-2-12 

10. Orientering om nye togkøreplaner og den fortsatte 
sammenhæng med bus 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Bilag 

• Bilag 1 - Nye togkøreplaner og den fortsatte sammenhæng med bus. 
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1-13-3-5-13 

11. Orientering om medarbejdertilfredshedsmåling i 
Midttrafiks administration 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - MTU - Udvikling 

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 30. oktober 2015 
 

12 

1-00-1-15 

12. Siden sidst 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-15 

13. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til referat. 
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