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Stationsudvalgsmøde  

Dato 20. december 2022 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Nord 

Mødested: Tommys kontor 

Mødedato: 20. december 2022 

Mødetidspunkt: Kl. 10.30 

Forventet sluttidspunkt: Kl. 12.00 

Udfærdiget af Tommy Hansen 

Godkendt af  
 

Mødeindkalder: Tommy Hansen 

Obligatoriske deltagere: Tommy Hansen (THA) 
 TR Bjarne Faurholt Jørgensen (BFJ) 
AMR Torben Hjelm (TH) 
Rene Drescher Tidemann (RDT) 
Johnny Dollerup Christensen (JDC) 

Valgfri deltagere:  

Til stede: Tommy Hansen (THA) 
 TR Bjarne Faurholt Jørgensen (BFJ) 
AMR Torben Hjelm (TH) 
Rene Drescher Tidemann (RDT) 
Johnny Dollerup Christensen (JDC) 
 

Fraværende  

Kopi Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen og kort orientering (THA) 

• Nøgletal 
3. Tilbagemelding fra AMR TH 
4. Tilbagemelding fra TR BFJ 
5. Status på driften v. THA 
6. Status på teknikken v. RDT 
7. Status på klargøringen v. JDC 
8. Eventuelt. 

 
Ad1.  
Dagsorden godkendt 
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Ad2. THA 
 
THA byder velkommen til alle fremmødte.  
 
Nøgletal: 
 
Sygefravær: Det ser fint ud. 
 
Klager: De ligger på et lavt niveau.  
 
Skader: Det ser fornuftigt ud. Der er ikke de store skader. 
 
Vi har i arbejdsmiljøgruppen arbejdet med APV ”Arbejdsplads Vurdering”. Der er 
lavet en handleplan, som bliver tilgængelig i chaufførstuen. 
 
Vi har holdt et fællesmøde for alle ansatte i Aarbus tirsdag den 29. november kl.13 
og kl.19. Der var et flot fremmøde på begge møder. Tanken er, at det skal afholdes 2 
gange om året. 
 
Efter 2 lange år med Corona, hvor vi ikke har kunnet afholde vores årlige julehygge, 
så lykkes det endeligt i år. Der var et stort fremmøde, og folk var glade. 
 
Ad3. AMR TH: 
 
Jeg har planer om og lave en AMR-mappe, som bliver tilgængelig i chaufførstuen. 
Der vil bla. handleplanen på APV være tilgængelig. Planen er, at mappen løbende vil 
blive opdateret. Der vil blive hængt et opslag op, når der er nyt i mappen. 
 
Har været til møde i plan afd., hvor der bla. er blevet snakket køretid på tomkørslen. 
Det er planen, at der skulle blive ændret noget på det område til feriekøreplanen. 
 
TH har en klud med, som han har brugt til at tørre et rat af i bussen, og den er helt 
sort. TH mener ikke, at det er pga. der er brugt sprit til og tørre rattet af med. Mener 
det er manglende rengøring.  
 
Mener stadigvæk, at det er et problem med skidt på bakkamera på busserne. 
 
Der er blevet spurgt ind til, hvorfor der på nogle af vores Solaris El-busser er en klods 
under speederpedalen? 
 
Ad4. TR BFJ: 
 
Har snakket med vores direktør om MirrorEye spejle på vores fremtidige levering af 
El-Busser. 
 
Der er en generel tilfredshed mellem kollegaerne på stationen. 
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Ad5. Status på driften v. Tha: 
 
Der er aftalt et møde med kommunen i starten af det nye år vedr. en prøvekørsel på 
Aarhus Ø. Det er planen, at linje 23 skal lægges over på linje 3A. 
 
Ad6. Status på teknikken ved RDT: 
 
Er i kontakt med Solaris vedr. de klodser der er monteret i nogle af vores Solaris El-
Busser. Der arbejdes på en løsning. 
 
Der er blevet snakket meget imellem chaufførerne vedr. den manglende trækkraft 
på vores 12 m El-busser. Der arbejdes på at finde en løsning. 
 
Er færdig med vintereftersyn på alle busser. 
 
 
Ad7. Status på klargøringen v. JDC: 
 
JDC vil tage en snak med hans folk vedr. rengøring af rattene i busserne. 
 
Der er blevet lavet om på vaskebanen. De skinner, hvor vaskebørsterne kører på er 
blevet forlænget. Det bevirker, at de nu kan komme op og rengøre bakkameraet. 
 
 
 
Ad9. Evt. 
 
Intet.  
 

 

 
 


