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Stationsudvalgsmøde  

Dato 15. december 2020 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd 

Mødested: Aulaen 

Mødedato: 15. december 2020 

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, PJ,THA,AN,JM,PE 

Fraværende  

Kopi Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue 

 

Dagsorden 
 

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

 
Ad1.  
Dagsorden godkendt 
 
 
 
 
 
 

Jegstrupvej 5 

DK-8361 Hasselager 

Tlf.: 72409900 

Fax: 72409901 

www.busselskabet.dk 

 



 2 

 
 
Ad2. THA 
Status på station Syd: 
 
Sygefravær: Det har set fint ud igennem længere tid. Trods den Corona tid vi lever i. 
 
Klager: De ligger på et fornuftigt niveau.  
 
Skader: Ligger på et fornuftigt niveau.  
 
Det var planen, at vi skulle have holdt vores teammøde i november. Det blev 
desværre ikke til noget pga. Covid 19. Vores julehygge, som vi plejer at afholde i 
december, er ligeledes aflyst. 
 
Vi har været igennem en tid, hvor Covid 19 har fyldt rigtig meget. Det vil det helt 
sikkert også gøre langt frem i tiden. Covid 19 er desværre blusset op igen i 
samfundet. Vi skal stadigvæk huske at passe på os selv og andre. Hold afstand og 
sprit/vaske hænder. 
 
COVID-19 smitte i BAAS 
Der er siden august været et lavt antal smittet i BAAS.  
 
Retningslinjer for brug af mundbind 
 
Chauffører må føre bus uden mundbind eller visir. 
 
Efter en ændring i bekendtgørelsen vedrørende krav om mundbind m.v. i kollektiv 
trafik, anses chaufførafskærmningen i vores busser nu, for at være tilstrækkelig til at 
undtage chauffører i BAAS for kravet om mundbind mv. under buskørslen. 
 
På baggrund af ændringen er følgende retningslinjer gældende for chauffører i  
Busselskabet fra morgenudkørslen onsdag den 16. december: 
 

1. Kørsel i bus, hvor chaufførafskærmningen er oppe, må gennemføres af 
chaufføren uden brug af mundbind eller visir. 

2. Straks chaufføren forlader chaufførsædet, skal der bæres mundbind eller 
visir, dvs. også til og fra opholdshusene ved endestationer. 

3. På vores 3 stationer er det frivilligt, om chaufføren vil bære mundbind/visir 
eller ej. 

4. Hvis der er mere en én person i en puljebil, skal både chauffør og passagerer 
bære mundbind eller visir. 

 
Her finder du mundbind i BAAS. 
Der er et stort udvalg af værnemidler til rådighed for chaufførerne i frokoststuerne 
på stationen. 
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Info fra DC: 

• Kæmpe ros til alle chauffører for den altid store villighed til at hjælpe. 
Det er ikke mindst chaufførernes fortjeneste, at vi formår at holde 
udgåede ture på så lavt et niveau.  

• Igen opfordring til, at man altid læser opslag om omkørsler mm. 
Stadigvæk daglige ”smuttere” fordi opslaget ikke er blevet læst, eller 
der ikke er overleveret info ved chaufførskift. De seneste måneder har 
der været mange opslag, som er blevet ændret, annulleret eller flyttet 
i sidste øjeblik. Dette er håndteret med stor dygtighed af alle. 

• Masser af plads på vejene giver risiko for at komme til at køre for 
tidligt fra stoppestederne. Der er forståelse for problemet, men vi 
opfordrer til øget opmærksomhed på, at man pludseligt har god tid og 
plads på vejene. 

 
 
Ad3. AMR AN 
 
Vil gerne opfordre kollegaer, til at melde ind til DC, hvis der er skilte der står 
uhensigtsmæssig i forbindelse med vejarbejde. 
 
Der er et ønske om, at der står linje nr. i emnet feltet, når der sendes mail ud vedr. 
omkørsel.  
 
Det opleves, at der kan være koldt i opholdshusene, efter der er installeret 
varmepumper. Hvis det er tilfældet, kan man melde det ind til DC, og de vil give 
teknisk afd. besked.  
 
Ad4. TR PC  
 
Der bliver spurgt ind til tøjbestillingen, og hvornår den kommer. Ole fra 
Administrationen, har sagt at den er lidt forsinket, da der er blevet snakket med 
Hoffmann som leverer vores uniformer omkring det nye Logo AarBus, som skal på 
tøjet i fremtiden. Det forventes, at den kommer ud den 18.december 2020. 
 
Der bliver spurgt ind til julegave afhentning. Der var udlevering på Syd den 
8.december. For de af jer der ikke fik deres gave denne dag, kan man prøve at 
henvende sig hos Stationslederen eller Driftslederen for DC, så vil vi prøve at hjælpe 
med udleveringen. Man kan også prøve at ringe til Administrationen, og aftale en tid 
for afhentning. 
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Ad5. TR PE 
 
Der er flere der har oplevet, at der er vand rester på gulvet inde i bussen efter 
rengøring. Dette bevirker, at der kommer dug på forruden. JM følger op på dette. 
 
Der bliver efterspurgt efter en form for pind til at genstarte rejsekort, da der i denne 
elektroniske verden ikke er så mange, der har en kuglepen på sig. Der bliver snakket 
om en model, der kunne sidde i ens nøglering sammen med busnøglen og 
nøglebrikken. TH vil undersøge, hvad der er af muligheder. 
 
Ad6. Status på driften v. Tha 
Det er besluttet, at vi fra den 1.december skal holde alle døre lukket på 
endestationerne. Dette pga. CO2 og hærværk. Kommunen går i gang i starten af 
2021, med at sætte læskure op på 17 endestationer.  
 
Her er planen: 

Etablering af læskærm prioriteres:   

Prioritet Linje Endestationsnavn Påstigere pr. dag 

1 13 Frydenlund/Fuglebakkevej 113 

2 2A Holme/Karetmagertoften 265 

3 1A Vejlby/Stenagervej 221 

4 4A Viby Syd/Gunnar Clausens Vej 220 

5 3A Tilst Vestervej/Havkærvej 107 

6 5A Tangkrogen/Dalgas Avenue 296 

7 6A Risskov/Vestre Strandalle 168 

8 6A Skåde/Emiliedalsvej 109 

9 6A Holme/Axel Gruhns Vej 87 

10 
15 

Brabrand Vest/Helenelyst 
76 

35 8 

11 17 Studstrup/Præstekravevej 79 

12 14 Sabro Skolevej 64 

13 4A Tranbjerg/Hyrdevænget 54 

14 11 Stavtrup/Ormslevvej 46 

15 17 Solbjerg/Lystenlund 44 

16 
16 

Mejlby/Gl. Kaløvej 
22 

12 22 

17 12 Hjortshøj/Hjortshøjvangen 14 

 
Placering på Moesgård Museum udgår og erstattes evt. på Holme / Karetmagertoften. 
AFA-læskærm placeres ved gul markering.  
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Kommunen er blevet kontaktet vedr. ulovlig parkeret biler. Bla. På Dalgas Avenue og 
på Jyllands Alle. På Dalgas Avenue vil der blive skraveret felt op mod lyssignalet, så 
dette forhåbentlig gør, at der ikke bliver parkeret så tæt på krydset. På Jyllands Alle 
og Marienlunds Alle vil de gule striber ved vores stoppesteder blive malet op. Dette 
har de lovet at gøre alle steder hvor det trænger. Det bliver desværre først til 
foråret, da de ikke kan male når det er for koldt. 
 
Ad7. Status på teknikken v. PJ: 
 
Der arbejdes i øjeblikket på omrokering af busser i forbindelse med levering af 29 
EL-ledbusser til foråret 2021. 
 
Der er planlagt et besøg, for at se den første EL-ledbus. Den første leveres i uge 8. 
 
Man går i gang, med at uddanne mekaniker efter jul og frem til uge 8 i forbindelse 
med levering af EL-busser. 
 
Hermed den endelige placering af den nye kopholder. 
 

 
 
Ad8. Status på klargøringen v. JM:  
 
Klargøringen har på Nord været ramt af Corona. Dette har påvirket rengøringen, da 
der har været behov, for at flytte rundt på klargøringspersonalet mellem 
stationerne.  
 
Der er købt 3 nye vaskemaskiner. 2 til st. Syd og en til Vest. Planen er at montere 
den nye vaskemaskine på Vest i uge 6, og de 2 til Syd i uge 7 og 8. 
 
Man er i gang med at kigge på nye vaskemaskiner til st. Syd og St. vest. 
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Der er stadigvæk ekstra rengøring på alle berøringsflader i busserne, som udføres af 
privat rengøringsfirma. 
 
Ad10. Evt.  
 

Vil gerne ønske alle en god jul og et godt nytår. 
 
Og der skal lyde en stor tak for alles indsats i dette herrens 
Corona år. 
 
 
Mødedatoer for SYD: 
 
Stationsudvalgsmøde: 

16.marts 2021 

 

 
 


