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1. Valg af dirigent 

Direktøren indstiller, 

at næstformand Jan Ravn Christensen vælges som dirigent.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• næstformand Jan Ravn Christensen blev valgt og takkede for valget.   
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2. Beretning og regnskab for 2014 v. bestyrelsesformand og 
direktør 

Direktøren indstiller, 

At regnskab 2014 og årsberetningen for 2014 tages til efterretning.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Repræsentantskabet tog regnskab 2014 og årsberetningen for 2014 til 
efterretning.  

Bilag 

• Bilag 1 - Midttrafik årsregnskab 2014 
• Bilag 2 - A ̊rsberetning 2014 
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3. Den regionale timemodel og hvordan kan Midttrafik 
rådgive kommuner og region om bedre samspil mellem bus- 
og togtrafik 

Direktøren indstiller, 

At repræsentantskabet drøfter notat og oplæg omhandlende timemodellen.   

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Repræsentantskabet drøftede notat og oplæg omhandlende timemodellen. 
Administrationen fremsender aftaler mellem Midttrafik og kommuner og region til 
repræsentantskabet.  

Bilag 

• Bilag 1 - Notat om regional timemodel 
• Bilag 2 - En regional Timemodel. Flere ombord 
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4. Orientering om udfordringer med rejsekort, takstområder 
mv. 

Direktøren indstiller, 

At repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.  

Bilag 

• Bilag 1 - Transportministeriets nye finansieringsmodel for Rejsekortet_Revideret 
fordelingsnøgle o. 
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5. Eventuelt 

Beslutning 

Intet af føre til referat.  
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