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1 

1-21-1-14 

1. Revideret budget 2016 

Direktøren indstiller, 

at forslag til revideret budget 2016 godkendes 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Forslag til revideret budget blev godkendt.  

Bilag 

• Budget 2016 revideret 
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2 

0-3-3-07 

2. Godkendelse af ny bekendtgørelse om trafikselskabernes 
standard-vedtægter 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen godkender ændring af trafikselskabets standardvedtægter, jf. BEK nr. 
1374. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 

• Bestyrelsen godkendte ændring af trafikselskabets standardvedtægter, jf BEK nr. 
1374. 

  

Bilag 

• Bilag 1 - Ny bekendtgørelse om trafikselskabernes standardvedtægter 
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3 

1-25-11-2-15 

3. Evaluering af Mobilepay forsøg i Horsens 

Direktøren indstiller, 

• At mobilbetalingen, som er testet i Horsens, ikke på nuværende tidspunkt 
udvides til øvrige busser og ruter i Midttrafik, idet der indføres en ny 
mobilbilletløsning.  

• At forsøget i Horsens videreføres indtil den nye mobilbilletløsning er indført.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Mobilbetalingen, som er testet i Horsens, udvides ikke på nuværende tidspunkt til 
øvrige busser og ruter i Midttrafik, idet der indføres en ny mobilbilletløsning. 

• Forsøget i Horsens videreføres indtil den nye mobilbilletløsning er indført. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Forsøg med mobilbetaling i Horsens - Resumé 

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 5. februar 2016 
 

4 

1-25-1-15 

4. Ungdomskort i Aarhus, forslag fra ungdomsråd 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik fremsender administrationens bemærkninger til Aarhus Kommune. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Midttrafik fremsender administrationens bemærkninger til Aarhus Kommune. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - ungekort indstilling 
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5 

1-13-4-814-1-14 

5. Orientering om dom i sag vedr. stillingsnedlæggelse og 
retten til rådighedsløn 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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6 

1-7-3-15 

6. Orientering om offentlig høring af erstatningskørsel på 
Aarhus nærbane 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Høringsbehandling 
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7 

1-23-4-4-13 

7. Orientering om dom i retssag mellem G4S og Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Orientering om retssag mellem G4S og Midttrafik 
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8 

1-30-78-8-1-15 

8. Orientering om Takst Vest-samarbejdet 

Direktøren indstiller, 

at orientering tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Brev til transport- og bygningsminister Hans Chr Schmidt 
• Bilag 2 - Svar fra TRM til de vestdanske trafikselskaber og togoperatører vedr. 

Takst Vest 
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9 

1-25-1-15 

9. 24-timers billet - takststigning 2016 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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10 

1-16-5-70-802-464-16 

10. Orientering: Modtagelse af klage med 30 underskrifter 
vedr. rejsebestemmelsen om hunde i bybusser 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Klage 
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11 

1-15-0-77-3-10 

11. Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse fra 
Rejsekort A/S 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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12 

1-30-75-1-208-1-12 

12. Kundeanalyse af ny terminal og bybusnet i Holstebro 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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13 

1-00-2-16 

13. Orientering om høring af lovforslag vedr.  gods-, bus- og 
taxilovgivningen 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Trafikselskabernes brev til TRM 
• Bilag 2 - Brancheforeningers henvendelse til TRM 
• Bilag 3 - Ministerens svar til brancheforeningerne 
• Bilag 4 - svar fra TRM 140116 
• Bilag 5 - Udkast til lovforslag 150116 
• Bilag 6 - Høringssvar - løn og arbejdsvilkår for chauffører 210116 (2) 
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14 

1-30-75-6-1-16 

14. Status på kørslen i Flextrafik den 24. december 2015 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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15 

1-13-816-3-16 

15. Orientering om Midttrafiks Personaleredegørelse 2015 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Personaleredegørelse - samlet version 
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16 

1-00-2-16 

16. Siden Sidst 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Bilag 

• Bilag 1 - Vejen frem for flextrafik 
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17 

1-00-2-16 

17. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til referat. 
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