Referat fra stationsudvalgsmøde d. 1. december 2020
Station Vest.
Tilstede: SL. Shahram Rezagi (SR), TR. Teddy Thomsen (TT) og Værkstedsleder Haider Surab Kumar (HSK),
Hanne Levin de Lony (TR), Bjørn Bjerre Jensen (AMR)
Fraværende: Driftsleder John Karl Pallesen (JKP), og klargøringsleder John Madsen (JM)
Referent: Shahram Rezagi

1. Referat:
Ingen bemærkninger til referatet.

2. Status for stationen:
Velkommen til ny TR og AR: SL byder velkommen til den nye TR og AMR og orienterer om
samarbejdet på stationen.
Sygefravær: Siden sidst er det gået meget godt med sygefraværet også set i lyset af at vi er i
måneder hvor der er meget sygefravær. Sygefraværet ligger således lavere end forventet
sammenlignet med andre år. Det skyldes måske at der holdes mere afstand og sprittes hænder og
bruges maske.
Skader: Siden sidst er antallet af skader faldet yderligere og ligger nu på et meget flot niveau. De
skader der kommer er små som f.eks. skade på sidespejle.
Klager: Antallet af klager ligger også meget flot. Vi får generelt meget få klager.
Vi drøfter årsagerne til det faldende antal klager og skader og der er i gruppen enighed om at
trafikken er mindre belastet måske fordi der arbejdes hjemmefra. Samtidig er antallet af passagerer
i busserne også laverer end normalt. Dette kan muligvis også være en medvirkende årsag til et
lavere sygefravær da chf. bliver mindre stressede.
Covid-19: Chf. har efterhånden vænnet sig til situationen med covid-19. Samtidig er der kommet
meget forskellige værnemidler som chf. kan bruge og de er særligt glade for de små visirer. Der er
dog fortsat nogle chf. der er utrygge og nervøse for at blive smittet. Det er vigtigt at chf. dagligt
holder sig orienteret på vores hjemmeside under coronavirus, nyt fra BAAS, hvor der kommer
opdateringer i forhold til hvordan chf. skal forholde sig i trafikken, på stationerne og privat.
Teammøde: er aflyst grundet covid-19. Der overvejes andre muligheder for at få information til
chf., muligvis ved et opslag fra SL.

Nye holdepladser på rutebilstationen: Ingen problemer med de nye holdepladser ved
rutebilstationen.
Miljøpolitik: Alle chf. skal til en hver tid have kendskab til miljøpolitikken, arbejdsmiljøgruppen og
ISO certificering. Du kan finde oplysninger om dette på BAAS’ hjemmeside.
3.

Orientering fra værkstedet
Der kommer nye kopholdere i chf.-kabinen. De gamle kopholdere gik hurtigt i stykker og værkstedet
skiftede ca. 10 om dagen. Chf. opfordres til at passe godt på de nye.
Chf. er blevet gode til at lave fejlrapporter men nogle laver dem for sent. Fejlrapporten skal laves
hurtigt muligt så værkstedet straks kan komme i gang med at rette fejlen. Det er ikke OK at vente
med at lave rapporten til man kommer hjem.
Værkstedet og busserne er klargjort til vinter.

4.

Orientering fra driftsleder:
John Karl Pallesen var ikke tilstede.

5.

Orientering fra klargøringen:
John Madsen var ikke tilstede. SL orienterer om det der fortsattes med ekstra rengøring af busserne
med sprit.

6.

Orientering fra TR:
BAAS (Bjarne Larsen) roses for informationsniveauet under covid-19 og at der hurtigt er blevet
fremskaffet værnemidler.
Der er en god stemning på stationen.
Teddy går på pension i år og takker for det gode samarbejde. Hanne tager over på posten som TR for
station Vest. SL takker Teddy for det gode samarbejde. Der er blevet bygget en god og solid station
op som vi nu kan videreudvikle på.

7.

Orientering fra AMR
Pr. 1. november 2020 har Bjørn været AMR på station Vest.
Der er en god stemning på stationen.

8.

Evt.

