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 Mødekalender 2009   

   
Bestyrelsen har i 2008 haft en mødefrekvens, så der afholdes 9 møder i løbet af året. Denne 
frekvens fortsættes i 2009. Mødedagen er fortsat fredag.  
 
Mødestedet vil primært være i Århus, men enkelte møder vil blive afholdt i Viborg og Videbæk. 
 
Repræsentantskabet mødes to gange i 2009 ligesom i 2008: 
 

• primo april/maj til foreløbig orientering om regnskab og indledende drøftelse af 
budgetforudsætninger for det følgende år   

• ultimo oktober/primo november til drøftelse af overordnede temaer, aktiviteter og 
handlingsplaner for det kommende år inden for det vedtagne budget  

 
Der afholdes bestyrelsesmøder i forlængelse af de to repræsentantskabsmøder, så Bestyrelsen 
umiddelbart kan følge op på de drøftelser, der har været i repræsentantskabet. 
 
Mødekalenderen 2009 er fastlagt således: 
 
16. januar 2009 Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus 
*20. marts 2009 Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Viborg 
*17. april 2009 Repræsentantskabsmøde 9.30 i Århus 
*17. april 2009 Bestyrelsesmøde kl. 12.00 i Århus 
*15. maj 2009 Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus 
19. juni 2009 Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Videbæk 
14. august 2009 Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus 
11. september 2009 Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus 
6. november 2009 Repræsentantskabsmøde kl. 9.30 i Viborg 
6. november 2009 Bestyrelsesmøde kl. 12.00 i Viborg 
18. december 2009 Bestyrelsesmøde kl. 9.30 i Århus 
 18. december 2009  Konstituerende repræsentantskabsmøde kl. 12.30 i Århus 
 18. december 2009  Konstituerende bestyrelsesmøde kl. 14.00 i Århus 

Note: * er ændringer i forhold til de oprindelige forslag behandlet på bestyrelsesmødet 22. august 
2008. 
 
Det bemærkes,  

 at det sidste møde i 2008 er 28. november.  
 at mødedatoen for forårets repræsentantskabsmøde er rykket frem i forhold til 2008, idet 

det forventes, at Midttrafik skal tage endelig stilling til tilslutning til Rejsekortet senest  8. 
maj 2009, hvorfor mødet foreslås afholdt, så der kan være en afsluttende drøftelse på 
repræsentantskabsmødet, inden Bestyrelsen skal træffe beslutning om tilslutning.  

 at der i forlængelse af kommunalvalget november 2009 afholdes konstituerende 
repræsentantskabsmøde og bestyrelsesmøde 18. december 2009, så Midttrafik har en 
konstitueret bestyrelse pr. 1. januar 2010.  

 at ovenstående forslag til mødekalender er koordineret med Natugas MidtNord, RenoSam 
samt Dansk Fjernvarme, der på nuværende tidspunkt ikke har planlagt møder på 
ovenstående datoer. Der forventes derfor ikke de samme overlappende mødedatoer, som 
visse repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer har oplevet i 2008. 


