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1-00-1-16 

1. Valg af dirigent 

Direktøren indstiller, 

at næstformand Jan Ravn Christensen vælges som dirigent. 
  
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Næstformand Jan Ravn Christensen blev valgt som dirigent. 
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1-00-1-16 

2. Meddelelser fra formanden 

Direktøren indstiller, 

at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-16 

3. Beretning og regnskab for 2015 ved bestyrelsesformand 
og direktør 

Direktøren indstiller, 

at regnskab 2015 og årsberetningen for 2015 tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Repræsentantskabet tog regnskab 2015 og årsberetningen for 2015 til 
efterretning. 

  

Bilag 

• Midttrafik årsregnskab 2015 - endelig 
• Revisionsberetning nr. 13 2015 Midttrafik 
• BILAGSSAMLING - regnskab 2015 
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1-30-75-1-201-9-12 

4. Oplæg til fremtidig kommunal og regional kollektiv trafik 

Direktøren indstiller, 

at Repræsentantskabet tager oplægget til efterretning og drøfter dets elementer på 
mødet. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Repræsentantskabet tog oplægget til efterretning og drøftede dets elementer på 
mødet. 
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1-30-75-7-810-1-12 

5. Et mere ensartet Flextur-produkt 

Direktøren indstiller, 

at repræsentantskabet drøfter de skitserede løsninger. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Repræsentantskabet drøftede de skitserede løsninger. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Baggrundsnotat til repræsentantskabsmøde - Drøftelse af koncept for 
Flextur 

• Bilag 2 - Oversigt over administrationsomkostninger for Flextur 
• Bilag 3 - Fælles kategorisering af kørselsordninger til mapning 
• Bilag 4 - Flextur oversigtskort 
• Bilag 5 - Flextur folder 
• Bilag 6 - Forskel i kommunens vognmandsbetaling 
• Bilag 7 - Uddrag af rapport om trafikselskabernes varetagelse af offentlig 

befordring 
• Bilag 8 - Effektivisering af befordringsordninger 
• Bilag 9 - Oversigt over kommuner der har fulgt Deloittes anbefalinger 
• Bilag 10 - Presseklip om Flextur 
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1-30-75-7-810-1-12 

6. Henvendelse fra Hedensted kommune 

Direktøren indstiller, 

Repræsentantskabet drøfter henvendelsen fra Hedensted Kommune samt 
administrationens redegørelse i nærværende sagsfremstilling sammenholdt med pointer 
fra drøftelsen af Flextur-konceptet under punkt 5 på dagsordenen for 
repræsentantskabsmødet. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  

• Repræsentantskabet drøftede henvendelsen fra Hedensted Kommune samt 
administrationens redegørelse i nærværende sagsfremstilling sammenholdt med 
pointer fra drøftelsen af Flextur-konceptet under punkt 5 på dagsordenen for 
repræsentantskabsmødet. 

  

Bilag 

• Bilag 1 - Forslag til supplering af dagsorden 
• Bilag 2 til vejledning - Fælles kørselskategorier 
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1-00-1-16 

7. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til referat. 
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