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Stationsudvalgsmøde  

Dato 24. marts 2015 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd 

Mødested: Aulaen 

Mødedato: 24. marts 2015 

Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.00 

Forventet sluttidspunkt:  

Udfærdiget af Thomas Sønderskov Christensen 

Godkendt af Deltagerne 
 

Mødeindkalder: Thomas Sønderskov Christensen 

Obligatoriske deltagere: Thomas S. Christensen (TSC) 
John Madsen (JM) 
TR Bente Mikkelsen (BM), TR Peter Frentz (PF)  
TR Peter Crawford, (PC), AMR Anita Nørgaard (AN)),  
Torben Nissen (TN), Tommy Hansen (THa)  

Valgfri deltagere:  
Til stede: TSC, JM, THa, BM, PF, PC, AN, TN 
Fraværende  
Kopi Mødedeltagerne, FV, FM, BFL, TH, JJ, kantine/opholdshuse 

 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen og kort orientering 

 Fravær 
 Gennemgang af arbejdsskader 
 Trivsel…… 
 Årlig kr. 20.000 som stationsudvalget råder over??, sommer 

grillfest, julehygge, fastelavnsfest? Forslag radio i kantine?, 
andet???? 

3. Tilbagemelding fra AMR AN 
4. Tilbagemelding fra TR PC 
5. Tilbagemelding fra TR PF 
6. Tilbagemelding fra TR BM 
7. Status på driften v. Tha (rejsekort, addibus osv) 
8. Status på teknikken v. JM 
9. Status på klargøringen v. TN 
10. Indretning af opholdshuse 
11. Mobning 
12. Skabe på stationerne 
13. Eventuelle og generelle drøftelser. 

Jegstrupvej 5 

DK-8361 Hasselager 

Tlf.: 72409900 

Fax: 72409901 
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Ad1.  
Dagsorden blev godkendt. Dog blev det besluttet at rykke punkt 10-12 frem. 
 
Ad2. TSC 
TSC oplyste, at sygefraværet på SYD fortsat ligger meget højt. Der er fortsat en del 
langtidssyge, men samtidig har antallet af korttidssyge i de første måneder være 
markant højere end normalt. 
 
Skadesprojektet blev henvist til opdateret artikel i Inform. 
 
TSC gennemgik arbejdsskader år til dato. Der er registreret 5 skader, heldigvis 
ingen alvorlige. 
 
Der blev drøftet hvad de kr. 20.000 årligt skulle bruges til. Vi fortsætter med 
sociale arrangementer (Pølseparty, Fastelavnsfest, og julehygge). Derudover 
indkøbes der påskepynt og julepynt, så kantinen pyntes til højtiderne. Derudover 
var der enighed om, at der skulle opsættes en radio i kantinen. 
 
Ad3. AMR AN 
AN oplyser, at den elektroniske håndbremse, ikke altid bipper, når lågen åbnes. 
JM oplyser, at det er ca. 6 år siden den er pillet fra (grundet alt for mange fejl med 
den) Der er IKKE alarm på stoppestedsbremsen (der ikke må forveksles med 
håndbremsen). 
 
AN er fortsat utilfreds med placeringen af realtidsskærmen i MAN-bussen. JM 
siger, at nu ser vi tiden an, og ser hvor stort problemet reelt bliver. 
 
AN oplyser, at trappetrinnet i Kolt bør laves om, så det bliver som på 5A. Tha 
kigger på det. 
 
Ad4. PC 
PC ønsker en klar udmelding om, hvem som må bruge parkeringspladsen ved 
rådhuset. Dette grundet at PC havde fået en henvendelse fra SR om at han ikke 
måtte bruge pladsen. Forespørgsel sendes til FV. 
 
PC oplyser, at trappen til endestationen i Mejlby godt nok er lavet, men det er 
langt fra godt nok og ikke sikkert lavet. Tha kigger på det. 
 
Ad5. PF 
PF havde ikke noget til mødet. 
 
Ad6. BM 
BM oplyser, at der er faldet dom, der siger, at BAAS er ansvarlig for chf. når de er i 
opholdshuset, og ikke kommunen. Tha oplyser, at det er BAAS helt klar over, og 
at han selv personligt har gennemgået samtlige huse med kommunen, for at 
sikre at alt er som det skal være. 
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BM efterspørger en løsning på om chf. skal tillade el-scootere i bussen, som 
kører med efter reglen om kørestole. Denne forespørgsel er der rykket svar på 
flere gange, men det er endnu ikke lykkedes FV at få et svar fra MT. BAAS rykker 
igen for svar, og indtil da bedes chf. bruge den sunde fornuft, som i alle andre 
tilfælde. 
 
Der har været en del fejl på 700-busserne når loftventilatoren bruges. BM 
forespørger om der egentlig er nok strøm på busserne til alt det nye udstyr? JM 
oplyser, at der er strøm nok. Problemet med loftventilatoren er ikke løst, men 
”fjernet”, ved at ventilatoren nu kun kan køre i en retning i en hastighed. Dette 
kommer i Nyhedsbrevet snarest. 
 
BM spørger om proceduren vedr. klager er ændret, da hun har fået en 
henvendelse fra en chf., som af TSC  var blevet forelagt en klage i pauserummet i 
Park Alle. TSC oplyser, at det kører som hidtil. Chf. bliver fortrinsvis foreholdt 
klager på kontoret eller telefonisk. Sker det i opholdshuse, vil det altid ske med 
diskretion. 
 
Ad7. Tha 
Tha oplyser at der kommer ændringer til enkelte linjer. Bl.a. linje 16, 17, 18 og 20. 
Dette samt der flyttes en del stoppesteder, samt der kommer nye til. Der vil i god 
tid blive informeret ud om dette, ligesom nye kørebøger er under udarbejdelse. 
 
PF forventer, at der bliver afsat timer til indøvning f nye linjer. 
 
Tha oplyser, at de er i fuld gang på Randersvej, og det går godt. Enkelte 
problemer med markeringer og kegler, men det betragtes som drengestreger at 
de er blevet flyttet. 
 
BM opfordrer til at TR/AMR kører med rundt og tester de nye linjer. Tha kører dem 
selv igennem, og mener godt han selv kan vurdere, om der kan køre busser der. 
Tha oplyser, at Aalborggade kan blive en udfordring, men må se på det, og hvad 
det ender i. 
 
Ad8. JM 
JM oplyser at realtidsskærme og rejsekortskærme er færdigmonterede. Fordelen 
ved det nye setup er, at alle busser kan opdateres via nettet, når de er på 
anlægget, hvor i mod før, tog det en mekaniker 10 min pr. bus at gøre dette. 
JM oplyser, at det er en testperiode indtil påske, hvorfor der til da, IKKE skal 
sendes fejlrapporter på sorte skærme osv. 
 
BM så gerne, at skærme fremadrettet blev dækket af, indtil de skulle bruges. 
Dette da de under test kunne stå og blinke og andet, der forstyrrer fokus på 
trafikken. 
 
PC oplyser til JM, at der er flere eksempler på, at dørskærmen ikke er fastgjorte 
efter montage af de nye skærme. JM beder om, at der skrives fejlrapporter hvis 
dette er tilfældet. 
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JM oplyser, at monteringen af folie om de nye ”kapsler” over nødåbnerne er 
færdige. 
 
BM forespørger om vinduesviskerne nu kan viske ved stoppestederne. JM 
oplyser, at de netop er i færd med at lave de sidste busser. 
 
Ad9. TN 
TN oplyser, at vi har haft en god vinter uden de store udfordringer.  
TN oplyser, at de snart har skiftet/prøvet alt, for at få rene ruder, og mener de er 
ved at være i mål. 
 
Ad10. Opholdshuse 
Der blev drøftet, at der nogle steder var opsat uhensigtsmæssige møbler. Bl.a. 
Harlev, Emiliedalsvej, Hørgårdsvej. Det blev oplyst, at AMR skulle lave samlet 
liste, hvorefter dette gennemgås af Tha og JJ. 
 
AN mener det er for dårligt, at AMR ikke har været inddraget i indretningen af 
opholdshusene. Ligeledes vil AN gerne, at billeder af tillidsvalgte kommer ind 
bag glasrammen. Tha oplyser, at det er besluttet, at det er til ledelsesmæssige 
opslag, hvorfor de ikke kommer det. 
 
Ad11. Mopning 
Der har været konstateret moppetilfælde blandt chf. i BAAS. Der var enighed om, 
at hvis der fremover konstateres nogen form for mopning i BAAS, så træder 
TR/AMR og TSC sammen og tager fælles hånd om at slå ned på det.   
 
AN mener ikke, at der leves op til det, som står i personalehåndbogen om 
mobning. 
 
TSC opfordrer alle i stationsudvalget til at optræde som ”moppeambassadører”, 
og være med til at udleve moppepolitikken.  
 
Moppepolitikken opfordres til at tages op igen, og ses efter om der ikke er noget 
der kan gøres endnu bedre. 
 
AN efterspurgte mere uddannelse i at håndtere mobning, både af TR og AMR. 
 
Ad12. Skabe på stationer 
AN mener stadig, at der skal være et skab pr. chf. Dette er drøftet på sidste 
stationsudvalgsmøde, hvor BL senere oplyser, at den enkelte chf. ikke har krav 
på eget skab. Vi blev enige om at være uenige om dette. 
 
 
 
 
Mødeplan for 2015, sæt kryds i kalenderen:  
 
Stationsudvalgsmøder i år 2015 (mødet starter kl. 0900 for TR, AMR og TSC og 
resten kl. 10.00) 
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 Tirsdag den 24. marts 2014 kl. 10.00-12.00 i Aulaen (afholdt) 
 Tirsdag den 2. juni 2014 kl. 09.00-12.00 i Aulaen 
 Tirsdag den 8. september 2014 kl. 09.00-12.00 i Aulaen 
 Tirsdag den 8. december 2014 kl. 09.00-12.00 i Aulaen  

-  
Teammøder på SYD 2015:  
(der afholdes 2 møder pr. dag, et kl. 1300-1500 og igen fra 1900-2100) 
 

 Onsdag den 6. maj  
 Onsdag den 4. november 

 
 
MEDmøder i 2015 

 Tirsdag den 16. juni kl. 10.00 
 Tirsdag den 15. september kl. 10.00 
 Tirsdag den 1. december kl. 10.00 

 
  

 
 
Thomas Sønderskov Christensen 
 


