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1 

1-23-4-8-11 

1. Større bankgarantier ved indgåelse af buskontrakter 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafiks krav til bankgarantier forøges til 200.000 kr. per A-kontraktbus og 
100.000 kr. per B-kontraktbus. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
Bestyrelsen besluttede, at sagen udsættes, da bestyrelsen ikke var oplyst på 
tilstrækkeligt grundlag. 
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2 

1-22-1-16 

2. Afregningsmodel for årsregnskabet 

Direktøren indstiller, 

• at Midttrafik fra og med regnskab 2016 afregner regnskabsresultatet primo 2. 
budgetår efter (2018 for regnskab 2016). 

• at Midttrafik vil forelægge bestyrelsen særlige tilfælde, hvis de skulle opstå. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
• Fra og med regnskab 2016 afregner Midttrafik regnskabsresultatet primo 2. 

budgetår efter (2018 for regnskab 2016). 
• Midttrafik vil forelægge bestyrelsen særlige tilfælde, hvis de skulle opstå. 
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3 

1-30-75-1-26-16 

3. Kollektiv trafikplan 2017 

Direktøren indstiller, 

at planen for udarbejdelse af Trafikplan 2017 godkendes. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Planen for udarbejdelse af Trafikplan 2017 blev godkendt. 
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4 

1-25-1-15 

4. Takster på flybusruten til Billund 

Direktøren indstiller, 

at taksten på flybussen til Billund hæves med 20 kr. pr. tur. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Taksten på flybussen til Billund hæves med 20 kr. pr. tur. 
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5 

1-25-03-1-15 

5. Indstilling om procedure for refusion af pap-klippekort 

Direktøren indstiller, 

• at refusion af klippekort tilbydes i perioden 16. januar 2016 – 15. august 2019. 
• at kunden skal indsende klippekort til Midttrafik eller aflevere det i en lukket 

kuvert på Midttrafik Kundecenter med henblik på central håndtering. 
• at kunden kan få refunderet 1/10 af klippekortets pålydende værdi pr. ubrugt klip 

samt portoudgift til almindelig brev ved udbetaling til bankkonto 
• at kunden kan få 2 ekstra klip ved overførsel til app-konto.  

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
• Refusion af klippekort tilbydes i perioden 16. januar 2016 – 15. august 2019. 
• Kunden skal indsende klippekort til Midttrafik eller aflevere det i en lukket kuvert 

på Midttrafik Kundecenter med henblik på central håndtering. 
• Kunden kan få refunderet 1/10 af klippekortets pålydende værdi pr. ubrugt klip 

samt portoudgift til almindelig brev ved udbetaling til bankkonto 
• Kunden kan få 2 ekstra klip ved overførsel til app-konto. 
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1-30-75-7-810-1-12 

6. Støttet Flextur med byzone i Viborg Kommune 

Direktøren indstiller, 

at støttet Flextur med byzone og knudepunkter i Viborg Kommune godkendes. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Støttet Flextur med byzone og knudepunkter i Viborg Kommune blev godkendt. 
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1-30-78-8-1-15 

7. Kommercielle produkter til klippekortpris 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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8 

1-30-75-3-1-16 

8. Orientering om Midttrafiks arrangementskørsel 2016 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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9 

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

9. Beskrivelse af sagsgange ved overenskomstspørgsmål i 
Flextrafik 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

Bilag 

• 16.15 - 010916 - Bestyrelsessag - Beskrivelse af sagsgange om 
overenskomstspørgsmål i Flextrafik - Bilag 1 
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10 

1-7-3-15 

10. Orientering om vedtagelse af Kollektiv Trafikplan 2017 
for Aarhusområdet 

Direktøren indstiller, 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

Bilag 

• Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet_Ver 4_010716 
• Oversigt over justeringer i KTA17_100616 
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11 

1-24-807-1-16 

11. Inddrivelse af restancer 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Udenretlig inddrivelse forud for indberetning til EFI 
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12 

1-7-3-15 

12. Tilpasning af teletaxaordningen i forbindelse med 
erstatningskørsel på nærbanen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Ændring af erstatningskørsel 
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13 

1-30-75-1-213-1-12 

13. Orientering om resultater ved Midttrafiks varetagelse af 
køreplanlægning for skolebusruter i Ringkøbing-Skjern 
Kommune 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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1-30-75-1-26-16 

14. Orientering om trafikplan Djursland og arbejdet med 
fordeling af regional- og lokalruter i Horsens/Hedensted 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Forslag til kommissorium_Trafikplan Djursland 2018_040816 
• Bilag 2 - Kommissorium_for lokal og regional trafik i Horsens Hedenstedområdet 
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15 

1-00-2-16 

15. Siden sidst 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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1-00-2-16 

16. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til protokol. 
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