
Referat fra stationsudvalgsmøde d. 2. juni 2020 

Station Vest. 

Tilstede: SL. Shahram Rezagi (SR), TR. Teddy Thomsen (TT) og Brian Svend Sørensen (BS), Værkstedsleder 

Haider Surab Kumar (HSK). 

Fraværende: Driftsleder John Karl Pallesen (JKP), og klargøringsleder John Madsen (JM) 

Referent: Shahram Rezagi 

 

1. Referat: 
 Ingen bemærkninger til referatet. 

 

2. Status for stationen: 
Sygefravær: Ligger flot på et meget lavt niveau.   

Skader:  Selvom der i Covid-19 tiden har været mindre trafik har det fortsat været små ridser og 

buler.  

Klager: I Covid-19 tiden har antallet af klager generelt i hele BAAS været lavt 

Oprydning: Der er forsat problemer med manglende oprydning på endestationerne. AMR, TR og SR 

bliver enige om at der laves et sidste forsøg på at få alle til at udvise hensyn til hinanden og rydde 

op efter sig selv. Der laves et sidste opslag omhandlende dette og såfremt det ikke hjælper vil alt 

service blive fjernet fra endestationerne.  

Covid-19: SR har modtaget mange opkald og henvendelser vedr. Covid-19 omhandlende hvordan 

chf. skal forholde sig. For at sikre at alle er opdateret med den nyeste retningslinje fra 

Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder, er det meget vigtigt at alle holder sig opdaterer på 

BAAS’s hjemmeside under Covid-19. Her vil BAAS’s retningslinjer fremgå og man vil kunne læse svar 

på langt de fleste spørgsmål.  

 

SR takker chf. for deres indsats under Covid-19 tiden. Der har været et godt samarbejde og alle har 

gjort sit til at få tingene til at glide. Sygefraværet har været lavere i denne periode, og det drøftes at 

forklaringer på dette, kan være en generel bedre hygiejne med mulighed for at spritte hænder og 

holde afstand. Derudover har kørslen være mindre stressende pga. færre kunder og mindre trafik. 

 

Teammøde: der var planlagt teammøde i maj, som blev aflyst grundet Covid-19.  

Sommerarrangementet er ligeledes aflyst. Vi håber på at kunne afholde begge efter sommerferie.    

 

Massagestole: Der er fortsat mange positive tilbagemeldinger vedr. massagestolen. Mange chf. 

bruger den og oplever at det rart at sidde i den. HUSK at spritten den af før og efter brug. 

 

 



 

3. Orientering fra værkstedet 

Intet nyt.  

 

4. Orientering fra driftsleder: 
John Karl Pallesen var ikke tilstede. Ingen bemærkninger fra chf.  

 

5. Orientering fra klargøringen: 
John Madsen var ikke tilstede. Ingen bemærkninger fra chf.   

 

6. Orientering fra TR:  

Fremragende samarbejde og stemning på stationen.  

 

7. Orientering fra AMR  

AMR er blevet taget godt imod som ny AMR. Der er generelt en god stemning og samarbejde på 

stationen.  

 

Ubehagelige chf. stole i busser: Enkelte chf. har henvendt sig om ubehagelige chf. stole i nogle 

busser. AMR har indskærpet at chf. skal lave en fejlrapport så dette kan blive udbedret.  

 

Solskærmene på de gamle busser er ikke så gode som på de nye busser.  

 

Privat parkering på stationen: Der er fortsat problemer med at chf. parkerer deres private bil til 

højre lige efter indkørslen til stationen, selvom der er fjernet en markerings streg. Chf. bedes 

venligst ikke parkerer der.  

Der mangler ind imellem parkering til private biler på stationen og AMR og TR foreslår at der laves 

ekstra parkeringer ved det gamle linje 19 stoppested. SR drøfter dette med Bjarne Larsen.  

 

8. Evt.   

Intet   


