
 

 
 

 
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

19. marts 2015   Lene M. Jensen lmj@midttrafik.dk 87408294 

Referat fra Kontaktudvalgsmøde 
 

Møde 
tidspunkt 

18. marts 2015 

 

Sted  
 

Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 
 

Mødedel- 
tagere 

 

Allan Mørup, Henning Jacobsen, Claus Sørensen, Tommy Nielsen, Søren Kjær, Jet- 
te Olesen, Jesper Staberg Thomsen, Frank Christensen, Lene M. Jensen (Referent) 

 

Afbud  
 

Inger Therkildsen. 
Fraværende uden afbud: Richard M. Motzfeldt 

 

Dagsorden 
 

Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 
1. Velkommen v/ Jesper 
2. Kommissorium v/ Jesper og Frank 
3. Gennemgang af vogntyper v/ Frank 
4. Gennemgang af afregning leverandøre og bestiller v/ Franck og Karen 
5. Status på kørsel julen 2014 v/ Frank 
6. Mobil betaling v / Frank 
7. Leverandørtilfredshedsundersøgelse light v/ Frank 
8. Statistik v/ Frank 
9. Udbudsstart v/ Frank 
10. Evt. 

 
 

1. 
 

Velkommen 
Jesper bød velkommen til det først Kontaktudvalgsmøde i 2015. Vi har denne gang 
gjort indholdet i dagsordenen tydeligere, så det er defineret under hvert punkt 
hvilke emner Midttrafik ønsker drøftet. Dagsordnen er lavet af Midttrafik, der var 
ingen andre indkomne forslag. 

 
2. 

   
Kommissorium 
Midttrafiks oplæg til kommissoriet blev gennemgået af Jesper, dette er udarbejdet 
for at øge fokus på samarbejdet. Frank oplyser at der ikke er noget nyt, men er nu 
nedskrevet. Jesper efterlyser input fra Kontaktudvalgets medlemmer. Allan Mørup 
mener ikke kommissoriet skal være for deltaljeret, da det så vil afføde for mange 
spørgsmål. Allan Mørup medbringer ændringer/tilføjelser fra Danske Busvogn- 
mænd. Indskrevet og vedhæftet. Frank ønsker Vinderup/TEA/OST Jylland-Fyn del- 
tager fremover, da de kører med 30 garantivogne i det nye udbud. Kommissoriet 
evalueres om et år. Henning Jacobsen oplyser at Vinderup er medlem af CAT, og 
Frank opfordre derfor Henning at invitere Vinderup med til næste møde 

 
3. 

   
Gennemgang af vogntyper 
Vogntype 1-3- og 4 er udgået. Tommy Nielsen oplyser at type 3 bilerne, er der 
mange af i landområderne. Mange har derfor ikke haft mulighed for at give bud på 
kørsel. Allan Mørup spørger hvem der ønsket disse ændringer. Frank oplyser at det 
er sket som en del af samarbejdet med Movia og Fyn. Man har ikke været op- 
mærksom på andelen af type 3 biler i vores område. Der arbejdes på at de kom- 
mer med i næste udbud. Midttrafik vil undersøge muligheden for at få dem med i 
nuværende udbud. Ingen horisont. Allan Mørup mener vi skal læne os op ad NT, 
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og udbyde alle vogntyper. 
 

4. 
 

Gennemgang af regning- leverandøre og bestiller 
Franck Moser Hansen gennemgår eksempel på afregning for et helt vognløb. Han 
oplyser at den endelige afregning først kan oplyses ved vognløbets slut. Hvilket 
skyldes omkostningsfordelingen af tomkørsel. Claus Sørensen spørger om der kan 
afregnes hvis bilen bliver ”sendt til hjemzone”, Karen Baunsgaard oplyser at den 
endelige først er korrekt ved slut. Allan Mørup roser gennemskueligheden af de 
slides der bliver vist, men efterlyser adm. udgifter for de enkelte kørselstyper. Al- 
lan spørger også hvem der betaler hvis Midttrafik fastholder en bil på en adresse. 
Dette begreb bruges ikke i Midttrafik. Søren Kjær foreslår der indsættes friske 
chauffører tidligere end nu, Frank henviser til arbejdstidsreglerne. 

 

5. 
 

Status på kørsel julen 2014 
Kørslen blev planmæssig afviklet, der var dog lang kø på telefonerne. Midttrafik vil 
kræve en højere bemanding til julen 2015. Søren Kjær gjorde opmærksom på at 
der sidste år var enighed om at splitte dagen op, så nogle biler kørte mid- 
dag/eftermiddag og andre aften nat (ikke ført til referat i 2014). Frank oplyser at 
der i 24. dec. 2014 var indført garantibetaling, 5 timer type 1, 2,og 3 og 8 timer 
type 4, 5, og 6. Allan Mørup opfordrer til at der, inden 24. dec., udsender et ny- 
hedsbrev hvor Midttrafik takker de vognmænd og chauffører der kører denne dag. 
Med et venligt HUSK! og hvad der især bør være fokus på. Henning Jacobsen syn- 
tes der har været en bedre udnyttelse af bilerne. På grund af mangel på liftbiler, 
var der d. 24. dec. lavet delkontrakter med ca. 50 biler, hvilket fungerede rigtig 
fint   

6. 
 

Mobilbetaling 
Midttrafiks bestyrelse har et ønske om at der indføres mobilbetaling via Mobil 
Pay/Swipp. Claus Sørensen mener det vil giver en del mere administration for den 
enkelte vognmand, og forslår et af de større selskaber tester for at se hvor meget 
det kræver. Midttrafik ønsker at teste via frivillighedens vej, ved at enkelte 
leverandører deltager. Jesper opfordrer til at medlemmerne tænker videre, og 
spørger sig for inden for egne organisationer. 

 

7. 
 

Leverandørtilfredshedsundersøgelse light 
Ingen kommentarer til selve undersøgelsen. Søren Kjær roser den måde Midttrafik 
taklede en bestemt sag med en afdød kunde. Allan Mørup oplyser at Danske Bus- 
vognmænd har iværksat deres egen undersøgelse. 

 
8. 

 
Statistik 
Claus Sørensen foreslår der laves en beskrivelse af hvilke styresystemer der an- 
vendes. Udbudsstarten forløb rigtig godt, men kun et par hundrede ekstra opkald 
den første uge. 

 

9. 
 

Udbuds start 
Der er i det nye udbud indført GPS-køretider udenfor de større byer, køretiderne er 
baseret på data indsamlet gennem Winfleet. Der er lavet 1 årige kontrakter på 
garantibiler i Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner. Vurderes inden næste 
udbud. 

 

10. 
 

Evt. 
Søren Kjær: Mener der bør laves servicerejser på alle lægekørsler.  Her henviser 
Frank til de enkelte kommuner. 
 At nogle af henstillingerne i nyhedsbrevene, er for bombastiske.  
Efterlyser listen af biler i det nye udbud. Frank oplyser de er lagt på hjemmesiden. 
Datoer for Fly High og andre kurser i nyhedsbrevet Frank oplyser det er op til den 
enkelte at holde sig orienteret.  
Beder Regionen tage fat i Regionshospitalet Viborg, vedr. parkering ved det nye 
akutafsnit. 
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Claus Sørensen: Har spørgsmål til gæld til det offentlige. Frank henviser til 
udbudsgruppen. 
Allan Mørup: Spørger om Jette Olesen har nyt vedr. p-pladser ved sygehuset i 
Gødstrup. Jette oplyser at de intet hører trods gentagne forespørgsler.  
Efterlyser forskellige priser på forskellige tidspunkter af dagen. 
Bordet rundt vedrørende form og indhold af dagsordenen. 
Alle giver udtryk for at det har været et positivt møde.  
Henning Jacobsen syntes også at kommunikationen i hverdagen er forbedret. 


