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Stationsudvalgsmøde  

Dato 27. september 2022 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Nord 

Mødested: Tommys kontor 

Mødedato: 27. september 2022 

Mødetidspunkt: Kl. 08.00 

Forventet sluttidspunkt: Kl. 09.30 

Udfærdiget af Tommy Hansen 

Godkendt af  
 

Mødeindkalder: Tommy Hansen 

Obligatoriske deltagere: Tommy Hansen (THA) 
 TR Bjarne Faurholt Jørgensen (BFJ) 
AMR Torben Hjelm (TH) 
Rene Drescher Tidemann (RDT) 
Johnny Dollerup Christensen (JDC) 

Valgfri deltagere:  

Til stede: Tommy Hansen (THA) 
 TR Bjarne Faurholt Jørgensen (BFJ) 
AMR Torben Hjelm (TH) 
Rene Drescher Tidemann (RDT) 
Johnny Dollerup Christensen (JDC) 
 

Fraværende TR Bjarne Faurholt Jørgensen (BFJ) Johnny Dollerup (JDC) 
Rene Drescher Tidemann (RDT) 

Kopi Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen og kort orientering (THA) 

• Nøgletal 
3. Tilbagemelding fra AMR TH 
4. Tilbagemelding fra TR BFJ 
5. Status på driften v. THA 
6. Status på teknikken v. RDT 
7. Status på klargøringen v. JDC 
8. Eventuelt. 

 
Ad1.  
Dagsorden godkendt 
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Ad2. THA 
 
THA byder velkommen til alle fremmødte.  
 
Nøgletal: 
 
Sygefravær: Det ser fint ud. 
 
Klager: De ligger på et lavt niveau.  
 
Skader: Det ser fornuftigt ud. Der er ikke de store skader. 
 
Vores nye direktør er nu kommet godt i gang. Han har været på Nord møder de 
chauffører, der møder ind til morgen/eftermiddag og aftenvagter. Han er blevet 
taget godt imod. Hans Jørgen har selv haft en rigtig positiv oplevelse. Han har 
planlagt at tage ud og møde de chauffører, der møder ind til morgen/aftenvagter i 
den kommende tid på Vest. 
 
Vi er ved at være i mål med de nye El-Busser. Der er streget nye pladser op, hvor de 
skal holde. De er blevet vinklet på en anden måde. Dette var nødvendigt, da der nu 
holder ledbusser, der skal bakke ud på pladsen ved værkstedet. Vi har også været 
nødt til at inddrage nogle af P-pladserne i forbindelse med de nye El-busser. Der er 
etableret nye P-pladser som erstatning. Der er faktisk kommet flere pladser ud af 
denne manøvre. 
 
Jeg har lavet alkohol test på Nord og Vest. Der var intet at bemærke. 
 
Pigerne fra administrationen har på skift været forbi stationen i ugerne 35-36 og 37. 
Dette foregik i de 3 uger, jeg havde sommerferie. De blev taget godt imod. Alle var 
rigtig positive over at møde dem alle sammen. Indtrykket er helt klar, at de godt må 
komme igen på et andet tidspunkt. 
 
Det afholdte sommerarrangement på Nord fredag den 24. juni var en kæmpe 
succes. Der var et stort frem møde fra alle 3 stationer. 
 
Ad3. AMR TH: 
 
Havde flere punkter vedr. de nye El-busser. Ting som hans kollegaer havde henvendt 
sig med. Det blev aftalt, at han laver en liste, som han sender videre på en mail til 
Rene. 
 
Han har oplevet, at nogle af de ting han melder ind til Aarhus Borgertip, ikke bliver 
fulgt op på. THA tager en snak med kommunen. 
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Nord haft besøg af 3 fysioterapeut studerende. TH fortæller, at han havde et møde 
med dem, og var meget imponeret over vores arbejdsplads, og den gode stemning 
de mødte. 
 
Ad4. TR BFJ: 
 
Havde meldt afbud. Havde ingen emner til mødet. 
 
Ad5. Status på driften v. Tha: 
 
Man er pt. ved at være i gang med vejarbejde i Gl Egå. Der skal etableres nye 
vejbump i forbindelse med, at der er kommet mange klager fra beboerne i området, 
at der køres stærkt. Det skulle være vejbump, vi ikke bliver generet af. 
 
Ad6. Status på teknikken ved RDT: 
 
Havde meldt afbud pga. sygdom. Der er intet at berette. 
 
Ad7. Status på klargøringen v. JDC: 
 
Havde meldt afbud til mødet. Havde sendt et enkelt emne til mødet. Der er siden 
sidste møde, hvor der blev nævnt, at der var flere chauffører der var utilfredse med 
rengøringen af forruderne i busserne, ikke kommet en eneste fejlrapport. 
 
 
Ad9. Evt. 
 
Intet.  
 

 

 
 


