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1. Valg af dirigent 

Sagsfremstilling 

Valget forestås af Midttrafiks bestyrelsesformand Arne Lægaard. 
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2. Bestyrelsesformandens beretning for 2012 

Resumé 

Administrationen præsenterer årsberetningen for 2012. 

Sagsfremstilling 

./. Administrationen har udarbejdet vedlagte Årsberetning 2012 for Midttrafik. 
  
Årsberetningen indeholder en beskrivelse af de væsentligste aktiviteter og nøgletal for 
2012 samt perspektiver for 2013. Der er bl.a. omtale af: 

 Midttrafiks imagekampagne og reklamefilmen "Bussen". 
 Nemmere og bedre kontakt med kunderne. 
 Effektivisering af salgsnettet.  
 De større køreplanændringer i 2012. 
 Bedre sammenhæng mellem busser og Arriva Tog. 
 Chaufføruddannelsen Fly High og Fly High 2. 
 Forskellige tiltag for at reducere brændstofforbruget. 
 Strategiplanen 2013-2016. 

  
Bestyrelsesformanden vil under sin beretning orientere om den evaluering af Lov om 
Trafikselskaber, Transportministeriet har offentliggjort 22. marts 2013. Evalueringen af 
loven er offentliggjort i en rapport, der er præsenteret på den åbne dagsorden på besty-
relsesmøderne 12. april 2013 og 17. maj 2013. På bestyrelsesmødet 17. maj 2013 be-
sluttes Midttrafiks høringssvar til evalueringen.  

Direktøren indstiller, 

at beretningen for 2012 tages til efterretning. 

Bilag 

 Årsberetning 2012 for Midttrafik 

  



 

 

Repræsentantskabet for Midttrafik 17. maj 2013 
 

3 

1-00-2-13 

3. Direktørens orientering om forventninger til det kommen-
de år 

Resumé 

Direktøren orienterer mundtligt på mødet om forventningerne til det kommende år. 

Sagsfremstilling 

Midttrafik vil i det kommende år møde en række muligheder og udfordringer. Direktøren 
orienterer på mødet kort om bl.a. Midttrafiks strategiplan 2013-2016 med øget fokus på 
tilfredse kunder og konsekvenserne af beslutningen om tilslutning til rejsekort. 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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4. Temadrøftelse om den kollektive trafik 

Resumé 

Efter oplæg drøftes temaer om den kollektive trafik. 

Sagsfremstilling 

På mødet vil Per Homann Jespersen, lektor i trafikplanlægning og trafikpolitik ved RUC 
holder ca. 30 minutters indlæg om: 

 Løsninger for trængsel i og omkring de større byer. 
 Løsninger for den kollektive trafik i tyndt befolkede områder. 
 Udfordringerne for den kollektive trafiks omdømme. 

  
Derefter vil vicedirektør Mette Julbo, Midttrafik, holde 15 minutters indlæg om: 

 Den nye viden om kunderne, Midttrafik har fået ved bl.a. at lave omdømmeun-
dersøgelse og bruge Facebook. 

  
Derefter er der ca. 1 time til debat, der ledes af den valgte dirigent. 
  

./. Foreningen Trafikselskaberne i Danmark har lavet et oplæg til KL og Danske Regioner 
om de virkemidler, Trafikselskaberne sammen med kommunerne og regionen kan bruge 
for at øge brugen af den kollektive trafik. Trafikselskabernes virkemiddelnotat vedlægges 
til inspiration.  

Direktøren indstiller, 

at temaerne drøftes. 

Bilag 

 Trafikselskabernes virkemiddelnotat 
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5. Eventuelt 

  
 
 
 
 


	1. Valg af dirigent
	2. Bestyrelsesformandens beretning for 2012
	3. Direktørens orientering om forventninger til det kommende år
	4. Temadrøftelse om den kollektive trafik
	5. Eventuelt

