Referat fra stationsudvalgsmøde d. 1. september 2020
Station Vest.
Tilstede: SL. Shahram Rezagi (SR), TR. Teddy Thomsen (TT) og 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: I uge 33 var sygefraværet meget højt grundet covid-19. Aktuelt ligger sygefraværet
igen under estimatet.
Skader: Under covid-19 (april, maj, juni og juli) har antallet af skader været laver. Aktuelt er
antallet af skader igen steget til det normale niveau. Det er særligt skade på bagende af bussen og
spejle. SL mener at det er skader der kan undgås, ved at chf. udviser højere grad af tålmodighed og
opmærksomhed.
Klager: Det har næsten ikke været klager på stationen, hvilket er meget flot.
Oprydning: Der ses en bedring, men chf. glemmer nu at tage sit mundbind med ud fra chauffør
kabinen. Dette er ikke acceptabelt.
Covid-19: Alt i alt har der været 18 tilfælde af smittede. 5 på station nord, 9 på station vest og 4 på
station syd. Næsten alle der har været syge er tilbage på arbejde og har det godt. SR takker chf. for
samarbejdet omkring smitte opsporing og håndtering af driften trods mange chf, måtte
hjemsendes. SR har haft mange henvendelser fra chf. vedr. retningslinjer som hele tiden blev
justeret. SR har talt med over 100 chf. (på både vest og nord) i telefonen og alle har håndteret
situationen flot i samarbejdets ånd.
Sommerfesten: Festen er aflyst ind til videre.
Opslag: Det er meget vigtigt at læse opslagene. De kan både ses på opslagstavlen og på
hjemmesiden. Særligt i denne tid med covid-19 hvor tingene kan ændre sig fra dag til dag er det
vigtigt at også hjemsendte chf. dagligt orientere sig i opslag.
Mundbind og visir: Nogle chf. har følt det ubehageligt at køre med mundbind. Der kom for noget tid
siden en godkendelse fra myndigheder om at chf. i stedet måtte køre med visir. Der er helt nye visir
på vej som skulle være meget behagelige at bruge.
Chf. som bruger briller har haft problemer med at brillerne duggede. Der er lagt en film på
hjemmesiden, som viser hvordan mundbind skal anvendes for at undgå dette.

Nye holdepladser på Rutebilstationen: Holdepladserne er byttet rund og chf. skal derfor være
opmærksomme på at holde de rigtige stedet.
Rengøring af opholdsstuer på endestationer: Der har været problemer med dette og beskeden er
givet videre til Jørn, tekniskservice.
Miljøpolitik: Chf. skal altid være orienteret i miljøpolitikken. Denne findes på hjemmesiden.
3.

Orientering fra værkstedet
Intet nyt. Godt samarbejde med chf. og god stemning på stationen.

4.

Orientering fra driftsleder:
John Karl Pallesen var ikke tilstede.

5.

Orientering fra klargøringen:
John Madsen var ikke tilstede. SR siger tak til klargøringen for det store arbejde med at gør busserne
ekstra rent herund er co-vid-19-.

6.

Orientering fra TR:
Flere chf. har bemærket problemer med udsyn på Tilst Vestervej, hvor et hus med en stor hæk ligger
på hjørnet og dækker for udsyn. TR ønsker at der søges en løsning her på. Lene har 2 gange taget
billeder af stedet og disse er sendt til kommunen via borger-app. Der er endnu ikke sket noget og
Lene vil tage nye billeder og fremsende dem endnu engang.
Der er god stemning på stationen.

7.

Orientering fra AMR
Der er i øjeblikket ingen AMR på stationen, hvorfor SR og TR Teddy kan modtage henvendelser vedr.
arbejdsmiljø.

8.

Evt.
Intet

