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Stationsudvalgsmøde  

Dato 14. august 2018 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd 

Mødested: Aulaen 

Mødedato: 14. august 2018 

Mødetidspunkt: Kl. 08.30 

Forventet sluttidspunkt: Kl. 11.00 

Udfærdiget af Tommy Hansen 

Godkendt af  
 

Mødeindkalder: Tommy Hansen 

Obligatoriske deltagere: Tommy Hansen (THA) 
Poul Jørgensen (PJ) 
TR Poul Erik Eskildsen(PE) 
TR Peter Crawford, (PC), AMR Anita Nørgaard (AN)), John 
Madsen(JM)  

Valgfri deltagere:  
Til stede: PC, PE,THA,PJ,AN, 
Fraværende JM 
Kopi Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue 

 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen og kort orientering (THA) 
3. Tilbagemelding fra AMR AN, TR PC, TR PE 
4. Status på driften v. Tha 
5. Status på teknikken v. PJ 
6. Status på klargøringen v. JM 
7. Eventuelle og generelle drøftelser. 

 
Ad1.  
Dagsorden godkendt 
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THA byder velkommen til alle fremmødte.  
 
 
Status på station Syd: 
 
Sygefravær: Det ser rigtig fint ud. 
 
Klager: Der har været meget få klager hen over sommeren. 
 
Skader: Det ser i øjeblikket fint ud. Det er stadigvæk et problem, at ikke alle 
tjekker deres bus for skader. Der opfordres til, at man tjekker bussen for skader, 
inden man forlader garagen, og når man kommer ind i garagen. Ved afløsning 
tjekkes bussen ved først ankommende endestation. 
 
Der er ekstern miljøaudit på station Syd mandag den 20.august 2018. 
 
Der er blevet sat 3 cykelstativer op i cykelrummet, efter ønske fra 
chaufførgruppen. Der står pt. 2 cykler som ikke været i brug i længe. Begge er 
punkterede. Håber ejerne vil fjerne disse. 
 
Der er blevet lappet huller på anlægget, og lag nyt asfalt ved ud/indkørsel til 
Sletvej. 
 
Der er lavet en diskretionslinje i Hans Hartvig Seedorffs Stræde. TH skal sammen 
med Center For Byens Anvendelse (CBA) evaluere, hvordan det er blevet 
modtaget af vores chauffører i udgangen af september 2018. Alle 3 AMR 
opfordres til, at samle ind på de oplevelser deres kollegaer har haft og sende til 
TH. Der er endnu ikke kommet tilbagemeldinger fra de 3 AMR. 
 
Det er besluttet, at renovere chaufførstuen. Planen er, at der skal sættes nye 
loftplader op og ny belysning. Det samme gælder for toiletterne. Tidsplanen er pt, 
at det skal foregå fra midten af juni og ind i juli 2018. Det er desværre udsat på 
ubestemt tidspunkt. 
 
Ad3. AMR AN, TR PC, TR PE 
 
Hvad er status på vores nye madautomater. 
 
Bjarne Larsen orienterer: Aftalen med Michaels mad og vin ophører ved 
udgangen af august. De nye automater kommer formodentlig den 4. september. 
Har ikke den endelige aftale på plads med den nye madleverandør. Jeg sender 
mere info 
ud, så alle kan være forberedt på, hvordan overgangen bliver.  
 
Hvad er status på realtidsskærm og rejsekort. Der var jo problemer med 
opdateringer her til sommer start. Og hvordan er det gået i 6 ugers planen. 
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TH. Opdateringerne er på plads. Der har ikke været de store problemer i 6 ugers 
planen. Det ser også ud som om, at det er gået fint med opstart den 12.august. 
 
Nye stoppesteder på ruten i ferieplanen-hvornår er der givet besked om dette. 
 
TH. Der har været sendt information ud på opslag og hjemmeside. 
 
Der er mange kollegaer, der oplever store problemer på Kloster Torv, hvor folk 
krydser vejen mellem busserne. Det skaber farlige situationer. TH tager en snak 
med CBA, for at se om der kan findes en løsning på problemet.  
 
Man har fjernet læskurene, og butikkerne har ansat en vagt til, at tage sig af de 
hjemløse på Torvet. Ud over det, så har kommunen lavet et fikserum til de 
hjemløse. Kommunen vil ikke være med til, at lave hegn ved vejkanten. Folk skal 
bruge den anlagte fodgængerovergang. 
 
Der er store problemer med parkerede biler i svinget på Marienlunds Alle. TH 
tager en snak med kommunen om dette. 
 
TH har snakket med kommunen. Der bliver kigget på det. De snakker om, at 
løsningen kunne være, at lave parkerings/standsningsforbud. Og ud over det, at 
lave parkeringsbåse. 
 
 
Ad4. Status på driften v. Tha 
 
Der er i øjeblikket mange omkørsler pga. asfaltarbejde. 
 
Der har fra januar til maj været 18312 opkald til DC. Det er 121 opkald i 
gennemsnit pr. dag. 
 
Service-level: 13446 opkald er besvaret inden for 30.sek. Ventetid på resten =41 
sek. i gennemsnit. 
 
Ad7. Status på teknikken ved PJ: 
 
Vogn 129-131-132-133-134-135 er solgt til Roskilde køreteknisk anlæg. 
 
Vogn 141-145-149-150 bliver i løbet af august-september solgt til Volvo i bytte 
med de 4 el busser vi skal have. 
 
Linje 85 og 86 vil blive kørt i Solaris busser. Linje 81 bliver kørt i Volvo busser. 
 
Der er ansat en ny maler, så der er 1 ½ mand på malerværkstedet. 
 
Mange melder dørfejl ind på fejlrapport, men skriver ikke hvilken dør det drejer 
sig om. Det giver værkstedet en større udfordring, at finde fejlen. Der er også et 
ønske om, at der skrives med blokbogstaver på fejlrapporterne. 
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Ad8. Status på klargøringen v. JM  
 
JM var fraværende til mødet. Der var intet nyt fra klargøringen. 
 
Ad10. Evt.  
Intet under evt.  
 
Mødedatoer for SYD: 
 
Stationsudvalgsmøde: 

Tirsdag den 13.november 2018. 

 

 
 

 


