
Referat fra stationsudvalgsmøde d. 1. september 2020 

Station Nord 

Tilstede: SL. Shahram Rezagi (SR), TR. Bjarne Faurholt Jørgensen (BFJ), AMR Christian Frederik Hagen 

Frederiksen (CFHF) 

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

Drescher Tidemann (RDT), 

Referent: Shahram Rezagi 

 

1. Referat: 
Ingen bemærkninger til referatet. 

2. Status for stationen: 

Sygefravær: Der har været lidt problemer med et højt sygefravær i foråret, det ser nu ud til at være 

vendt og sygefraværet ligger på et flot niveau.  

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: Antallet af klager har været meget lavt, hvilket også skyldes covid-19. De få klager er 

omhandlende forbi-kørsel og for tidlig-kørsel. 

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.  

Ved et tilfælde blev et opslag med billede af en chf. som var smittet delt på Facebook (chf. 

gruppen). TR, AMR og SR er enige om at dette ikke er tilladt. Den pågældende chf. blev meget 

påvirket af.  

Mundbind er flytte pop på 1. sal ved kameraet, da der de første mange dage forsvandt flere 1000 

mundbind. Det medførte problemer for de andre chf. Det er en helt uacceptabel opførsel.  

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.  

Miljøpolitik: Chf. skal altid være orienteret i miljøpolitikken. Denne findes på hjemmesiden.  

3. Orientering fra værkstedet:  

Værkstedsleder var ikke til stede. Der var ingen bemærkninger.  

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 busser-

ne ekstra rent herund er covid-19-.  

 

6. Orientering fra TR: 

TR forespørger om markise der tidligere er blevet talt om.  SL forhører sig ved Finn 

Mikkelsen.  

Grundet forskellige udmeldinger fra Corona hotline og Styrelsen for patientsikker-

hed, har der været forvirring blandt chf., hvordan man skal forholde sig, hvis man har 

været i kontakt med en smittet. Det er Styrelsen for patientsikkerheds vejledninger 

som er gældende. Ved tvivl kan SL, TR eller AMR kontaktes.  

Der er er god stemning på stationen, og kollegaerne har været rigtigt gode til at hjæl-

pe hinanden.   

 

7. Orientering fra AMR: 

Den pludselige opblusning af smittede kollegaer på stationen har gjort en del nervøse. Der blandt 

chf. været tvivl om hvordan man skulle forholde sig, hvis man kortvarigt havde været i nærheden af 

chf. der bliver konstateret smittede. Man kan orientere sig på hjemmesiden og kontakte SR hvis 

man er i tvivl.  

Mange er trætte af at skulle køre med mundbind. De føler ubehag og træthed ved længere brug af 

mundbindet. Bjarne Larsen afventer en ny sending visirer før han melder ud om brug af visirer som 

erstatning for mundbind. Derudover er der mange, som er utrygge ved, at alle bare kan komme hen 

og røre ved de mundbind som andre skal bruge. Derfor er det vigtig at huske at spritte hænder eller 

bruge handsker før man tager mundbind.  

Der er stor accept af, at corona er blevet en del af hverdagen og alle gør deres bedste for at 

overholde retningslinjerne. Generelt set er folk positive over for den måde som BAAS, under 

omstændighederne, har håndteret situationen. Dog er der mange som er forvirret over alle de 

forskellige nye udmeldinger som der først kommer fra myndighederne og fra BAAS hvor der næsten 

ugentligt blev meldt nyt ud fra begge parter.  



Der er i samarbejde med JM blevet fundet en ny placering af spritdispensere i bussen. Den nye 

placering er hvor de gamle spritservietter sad i størstedelen af busserne. Klargøringen begynder at 

flytte dispenserne fra mandag 7/9 og det tager cirka 14 dage at flytte dem alle.  

Der har været problemer med pladsen på rutebilstationen mellem først linje 22 og linje 3A, da der i 

den nye køreplan skal holde 2 3A og 22 på rutebilstationen hvor der i forvejen ikke er meget plads. 

Problemet er blevet forsøgt løst ved at flytte linje 22 til busbåsene og linje 23 til langs Street Food 

samt et mærkat på køretavlerne for 3A og 23 om at blive holdende langs Streetfood til få minutter 

før afgang.  

Stemningen på stationen er generelt positiv og der er et godt samarbejde. 

8. Evt.  
Intet 

 


