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Stationsudvalgsmøde  

Dato 16. januar 2018 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd 

Mødested: Aulaen 

Mødedato: 16. januar 2018 

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)),  
Torben Nissen (TN), John Madsen(JM) Tommy Hansen (THA)  

Valgfri deltagere: Bjarne Larsen(BL) 
Til stede: PC, PE, JM, THA,PJ,AN 
Fraværende Peter Crawford(PC) 
Kopi Mødedeltagerne, FM, IK, BL,JJ, Chaufførstue/opholdshuse 

 
Dagsorden 
 

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

 Nøgletal 
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. Standard for opholdshuse v. BL 
10. Eventuelle og generelle drøftelser. 

 
Ad1.  
Dagsorden godkendt 
 
 
Ad2. THA 
 
THA byder velkommen til alle fremmødte.  
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Nøgletal: 
 
Sygefravær: Der er pt. mange langtidssyge. 
 
Klager: Der kommer stadigvæk en del klager, som går på forbikørsel eller for 
tidlig kørsel.   
 
Skader: Det ser i øjeblikket fint ud. Der har været nogle store skader, som vi ikke 
selv har været skyld i. Der er sket en positiv udvikling i indberetning af ridser og 
skrammer på busserne. Det gør en forskel i forhold til opfølgningen. 
 
Den planlagte julehygge på st. Syd den 15. december gik rigtig fint. Der var stor 
tilslutning. 
 
Opstart af K17 er stort set gået godt. 
 
Ad3. AMR AN  
 
Mange kollegaer er frustreret over, at det er meget svært, at komme til og fra 
Nygårdsvej/Ringvej Syd i myldretiden som giver forsinkelser 
 
 
Mange er glade for vores infoskærme. Der er et stort ønske om, at alt der bliver 
lagt på infoskærmen, også kommer på hjemmesiden. Da dette vil være en stor 
hjælp til vores ordblinde og 2 sprogene kollegaer da de kan få hjælp til opslag 
hjemme enten af familien eller et oplæsnings program de har på deres mobil 
eller PC 
 
Ad4. TR PC 
 
Fraværende. 
 
Ad5. TR PE  
 
Spørger ind til klager på DC. Det ser fint ud. Det opleves, at chaufførerne føler de 
får en god og professionel behandling. Der skal være en god tone, som skal gå 
begge veje. 
 
Ad6. Status på driften v. Tha 
 
Der er i øjeblikket ikke de store projekter i gang i byen. 
 
Busslusen på Ormslevvej trænger til reparation. 
 
Ad7. Status på teknikken ved PJ: 
 
Der er har været meget travlt på værkstedet bl.a. med, at flytte busser og få 
logistikken på plads. Tingene er ved at falde på plads 
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Værkstedet er pt. ved, at montere usb stik i alle busser. 
 
Der arbejdes i øjeblikket med, at lave en app, som skal bruges til, at fejlmelde 
busser og til indberetning af skader. 
 
Der ventes på, at der kommer en afklaring på placering af realtidsskærmen og 
rejsekort. Det er politiet, der skal melde tilbage. Som det er i dag, så bliver 
busserne synet, som de er. PJ mener ikke, at det er et problem, og det ikke 
påvirker udsynet. Vi har fået en påtale om at nødudgange skilte skal side 
udvendigt på ruden samt indvendigt. De sider allerede indvendigt, og kan læses 
fra begge sider af ruden. Så vi sætter klistermærker udvendigt nu. Det er klaret fra 
vaskebanen, så alt er ok nu. 
 
 
Ad8. Status på klargøringen v. JM  
 
Der er stadigvæk mange, der har for travlt med, at forlade garageanlægget, uden 
at få synkroniseret rejsekortet. Dette skal gøres, da man ellers ikke får alle nye 
data ind i systemet. 
 
Man oplever ofte, at bussen ikke er gået igennem, og derved ikke får fundet 
hittegods. Der opfordres til, mat man husker dette, da det fylder en del på 
klargøringen. 
 
Tiden på nedlukning af realtidsskærmen er nu sat op til 40 min. i alle busser. 
 
Ad9 Standard for opholdshuse v.BL 
 
Standard for opholdshuse var en del af vores APV. Vi har lige skullet have K17 på 
plads, og det er det nu. Så nu er planen/ønsket, at vi skal en tur rundt til alle 
opholdshuse. Meningen er, at der skal kigges på møbler og den generelle 
indretning i husene. Den standard der ligger for husene, har fået en mindre 
opdatering på rengørings delen. Der er ikke planer om, at ændre den. BL vil gerne 
ud på de 2 andre stationer, før der planlægges en tur rundt i husene. Der vil blive 
lavet en plan med Jørgen fra teknisk afd. Hvor man vil dele husene op på de 3 
stationer. 

 
 
 
 
Standard for opholdshuse 
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Et opholdshus indeholder som standard følgende: 
 
 Kaffemaskine 
 Elkedel 
 Mikroovn 
 Køleskab 
 Koldvandsmaskine (i nogle huse) 
 Bord og stole til det antal personer, der kan 

komme i huset 
 Reol til div. ting 
 Tallerkener og bestik 
 Salt og peber 
 Opvaskebørste 
 

 Opvaskemiddel 
 Gulvmåtte 
 Spand og børste til spejle 
 Kost/skovl (kun i store huse, ikke plads i små) 
 Vejsalt 
 Vandkande 
 Skraldespande 
 Opslagstavler 
 Ur 
 Gardiner 
 Udvendig askebæger 
 

Hvis der er fejl og mangler kontaktes Driftscenteret, der så vil kontakte de 
ansvarlige.  
 
 
 
Rengøring af opholdshus (udføres af rengøringsselskab): 
 
Gulvrengøring – maksimumrengøring 
 Hårde gulve: vaskes totalt fra væg til væg 
 Tæppebelagte gulve: Støvsuges totalt fra væg til væg 
 
Inventarrengøring 
 Udluftning af lokaler 
 Tømning af papirkurve 
 Rengøring af frie bordflader 
 Fjernelse af pletter og fingermærker mv. (inkl. glasdøre, glasvægge o.l.) 
 Aftørring af dørflader 
 Rengøring af håndvaske med tilhørende spejle, hylder, fliser m.v. 
 Rengøring af anden sanitet (wc-kumme, urinaler m.v.) 
 Rengøring af vindueskarme/vandrette rammer og frie skabsflader - aftørres  
 Øvrigt inventar løst som fast af støves/aftørres indtil nåhøjde (180 cm) og 

med teleskopskafte op til 3 meter 12 x årligt 
 Polstrede møbler støvsuges efter behov dog minimum 12 x årligt  
 Fodlister og karme af støves 12 x årligt 
 Radiator afvaskes 4 x årligt 
 Affaldsspande rengøres 4 x årligt 
 Køkkenskabe rengøres 2 x årligt 
 Rengøring bagved og inde i køleskab 1 x månedligt  
 Alt tilgængeligt inventar med frie flader, herunder reoler, skabe, lamper og 

ventilationsriste m.v. over nåhøjde (180 cm) til og med loftshøjde (max 3. 
meter) af støves/aftørres 12 x årligt 

 Vinduespolering 1 x månedligt 
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Ovenstående udføres ved hver rengøring, hvis andet ikke er noteret 
 
Ad10. Evt.  
Intet under evt. 
 

Mødedatoer for SYD: 

Stationsudvalgsmøder: 

Tirsdag den 17.april 2018. 

 

 
 


