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1-00-1-19 

1. Forventet regnskab 2021 efter 2. kvartal  

Direktøren indstiller, 

at det forventede regnskab for 2021 efter 2. kvartal tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
Det forventede regnskab for 2021 efter 2. kvartal blev taget til efterretning. 

  

Bilag 

• Bilag 1 - FR Q2 2021 
• Bilag 2 - FR Q2 2021 
• Bilag 3 - FR Q2 2021 
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1-00-1-19 

2. Orientering om Midttrafiks likviditet pr. medio august 
2021 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen om Midttrafiks likviditet tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
Orienteringen om Midttrafiks likviditet blev taget til efterretning. 
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1-00-1-19 

3. Indstilling om tilpasning af grupperejser 

Direktøren indstiller, 

• at grupperejser med pladsbestilling og pladsgaranti gives til grupper på maks. 30 
personer pr. afgang.  

• at Midttrafik har ret til at afvise grupper, hvis der ikke er ledige kontraktbusser, 
som kan udføre kørslen. 

• at grupperejser kan gennemføres alle dage efter morgenmyldretiden, kl. 9.00.  
• at prisen for en grupperejse justeres, så udgifter og indtægter tilnærmelsesvis 

balancerer. 
• at den nye model for grupperejser implementeres i oktober, og at det er en 

forsøgsordning, som gælder i to år, hvor efter den evalueres, og resultaterne 
fremlægges for bestyrelsen.  

• at måtte der igen komme nationalt udmeldte kapacitetsgrænser på grund af 
Covid19, så lukkes ordningen midlertidigt. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
• Grupperejser med pladsbestilling og pladsgaranti gives til grupper på maks. 30 

personer pr. afgang.  
• Midttrafik har ret til at afvise grupper, hvis der ikke er ledige kontraktbusser, som 

kan udføre kørslen. 
• Grupperejser kan gennemføres alle dage efter morgenmyldretiden, kl. 9.00.  
• Prisen for en grupperejse justeres, så udgifter og indtægter tilnærmelsesvis 

balancerer. 
• Den nye model for grupperejser implementeres i oktober, og at det er en 

forsøgsordning, som gælder i to år, hvor efter den evalueres, og resultaterne 
fremlægges for bestyrelsen.  

• Måtte der igen komme nationalt udmeldte kapacitetsgrænser på grund af 
Covid19, så lukkes ordningen midlertidigt. 

  

Bilag 

• Bilag 1 - Gruppestørrelse og område 
• Bilag 2 - Priseksempler 
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1-00-1-19 

4. Cykelmedtagning i busser 

Direktøren indstiller, 

• Cykelmedtagning bliver muligt uden for myldretiden mod betaling af cykelbillet i 
alle busser, undtagen bybusserne i Aarhus Kommune, fra 1. januar 2022. 

• Midttrafik gennemfører forsøg på rute 100 (Odder-Aarhus-Hornslet) med henblik 
på mulighed for cykelophæng, potentiale for cykelmedtagning i myldretiden samt 
evt. kapacitetsudfordringer i busserne i Aarhus Kommune. Forsøget vil også 
bidrage til forståelsen af behov for ny busindretning i fremtidige kontrakter. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
• Cykelmedtagning bliver muligt uden for myldretiden mod betaling af 

cykelbillet i alle busser, undtagen bybusserne i Aarhus Kommune, fra 1. 
januar 2022. 

• Midttrafik gennemfører forsøg på rute 100 (Odder-Aarhus-Hornslet) med 
henblik på mulighed for cykelophæng, potentiale for cykelmedtagning i 
myldretiden samt evt. kapacitetsudfordringer i busserne i Aarhus Kommune. 
Forsøget vil også bidrage til forståelsen af behov for ny busindretning i 
fremtidige kontrakter. 

  

Bilag 

• Bilag 1_skitse og billeder af cykelophæng 
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1-00-1-19 

5. Evaluering af bestyrelsens strategidag og implementering 
af strategi 2021-2024 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen evaluerer strategidagen og tager implementeringsprocessen af 
strategien til efterretning. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
Bestyrelsen evaluerede strategidagen og tog implementeringsprocessen af 
strategien til efterretning. 
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1-00-1-19 

6. Billetkontrol 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen drøfter, om billetkontrol-niveauet skal hæves. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
Bestyrelsen drøftede, om billetkontrol-niveauet skal hæves og besluttede ikke at 
hæve kontrolindsatsen. 

  

Bilag 

• Bilag 1 
• Bilag 2 
• Bilag 3 - TRMs svar på spørgsmål om billetkontrol 
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1-00-1-19 

7. Gratis kørsel på Midtjyske Jernbaner 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen godkender forespørgsel om gratis kørsel fra Midtjyske Jernbaner. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
Bestyrelsen godkendte forespørgsel om gratis kørsel fra Midtjyske Jernbaner. 
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1-00-1-19 

8. Gratis buskørsel i Odder 25. oktober 2021  

Direktøren indstiller, 

at Odder Kommunes anmodning om gratis buskørsel hele dagen den 25. oktober 
2021 imødekommes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  
  
Odder Kommunes anmodning om gratis buskørsel hele dagen den 25. oktober 
2021 blev imødekommet. 
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1-00-1-19 

9. Status på COVID-19’s påvirkning af kollektiv trafik 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-19 

10. Orientering om Infrastrukturplan 2035 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen tages til efterretning. 
  
  

Aftale og bilag findes her: 

./. https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-infrastrukturplan-2035-aftale/ 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  
  

https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-infrastrukturplan-2035-aftale/
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1-00-1-19 

11. Arbejdsprogram for planlægning K22 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning K22 tages til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning K22 blev taget til efterretning. 

  

Bilag 

• Bilag 1 - Midttrafiks arbejdsprogram K22 - til bestyrelsen 

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 10. september 
2021 

 

12 

1-00-1-19 

12. Orientering om mangel på chauffører i transportbranchen 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager sagen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-19 

13. Kundehenvendelse vedrørende reglerne for at medbringe 
hund i Flexbus 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-19 

14. Orientering om kundeundersøgelse i samarbejde med 
Region Midtjylland, Agder Fylke og AKT 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

Bilag 

• Bilag 1 - Midttrafik - Kollektiv trafik og COVID-19 - Silverbullet_COWI rapport 
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1-00-1-19 

15. Siden sidst 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-19 

16. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til referat. 
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1-00-1-19 

17. Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik 
den 10. september 2021 
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