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Stationsudvalgsmøde  

Dato 27. september 2022 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Vest 

Mødested: Tommys kontor 

Mødedato: 27. september 2022 

Mødetidspunkt: Kl. 10.30 

Forventet sluttidspunkt: Kl. 12.00 

Udfærdiget af Tommy Hansen 

Godkendt af  
 

Mødeindkalder: Tommy Hansen 

Obligatoriske deltagere: Tommy Hansen (THA) 
 TR Hanne Levi de Lorry (HL) 
AMR Bjørn Bjerre Jensen (BJ) 
Haider Subra Kumar (HSK) 
Johnny Dollerup Christensen (JDC) 

Valgfri deltagere:  

Til stede: Tommy Hansen (THA) 
 TR Hanne Levi De Lorry (HL) 
AMR Bjørn Bjerre Jensen (BJ) 
Haider Subra Kumar (HSK) 
Johnny Dollerup Christensen (JDC) 

Fraværende Hanne Levi De Lorry (HL) 

Kopi Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue 

 

Dagsorden 
 

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

• Nøgletal 
3. Tilbagemelding fra AMR BJ 
4. Tilbagemelding fra TR HL 
5. Status på driften v. THA 
6. Status på teknikken v. HSK 
7. Status på klargøringen v. JDC 
8. Eventuelt 

 
Ad1.  
Dagsorden godkendt 
 
Ad2. THA 
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THA byder velkommen til alle fremmødte.  
 
Nøgletal: 
 
Sygefravær: Det ser fint ud 
 
Klager: De ligger på et acceptabelt niveau. 
 
Skader: Det ser fint ud. Der er ikke de store skader.  
 
Vores nye direktør er nu kommet godt i gang. Han har været på Vest og møder de 
chauffører, der møder ind til eftermiddagsvagter. 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. 
 
Det afholdte sommerarrangement på Vest fredag den 1. juli var en kæmpe succes. 
Der var et stort frem møde fra alle 3 stationer. Det var også direktørens første 
arbejdsdag, så han kom også lige forbi og hilste på. 
 
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. 
 
Der har ikke været det store siden vores sidste møde. Mit indtryk er, at der er en 
god stemning på stationen. 
 
Ad3. AMR BJ: 
Har snakket med flere kollegaer, som er træt af den uro der er i linje 4A fra 
Tranbjerg skole. Det er meldt ind. ” Vedr. henvendelsen om uro tiltag på en afgang 
fra Tranbjerg skole. Der er talt med ungegruppen hos Politiet, som oplyser at de vil 
køre nogle kontrolture med den omtalte afgang, og tage vores henvendelse op med 
skolen” 
 
Der er flere kollegaer, der kommer med forskellige ting som bl.a. defekte lyssignaler, 
beskidte busser. Han prøver at forklare dem, at de skal melde tingene ind til DC eller 
via fejlrapporter. 
 
Ad4. TR HL: 
Havde meldt afbud.  
 
Har fået henvendelser fra kollegaer der synes det er sørgeligt at se hvor støvede 
sæderne allerede er i de nye El-busser. 
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Ad5. Status på driften v. Tha: 
 
Ingen bemærkninger. 
 
Ad6. Status på teknikken ved HSK:  
 
Der er ikke det store og berette om. Han er glad for det samarbejde der er med 
Lene. Hun er god til at hjælpe, hvis hun har tid. 
 
Alle dørkontakter i Volvo El-busser er skiftet med dørkontakter fra Solaris busserne 
inden for den sidste måned. 
 
Har et ønske til den sidste mand der går hjem på klargøring, at han giver besked til 
værkstedet, hvis der er en vogn de har arbejdet på, og ikke har kunne gøre færdig. 
 
 
Ad7. Status på klargøringen v. JDC: 
 
Hans folk bruger en del tid på og kontrollere om ladestanderne til El-busserne virker 
 
Kan kun endnu engang opfordre til, at man skriver en fejlrapport, hvis der opleves 
mangelfuld rengøring. 
 
Ad9. Evt.  
 

Intet. 

 

 
 


