
Referat fra stationsudvalgsmøde d. 10. marts 2020 

Station Vest. 

Tilstede: SL. Shahram Rezagi (SR), TR. Teddy Thomsen (TT) og AMR Johannes C. A. Horsten (JH), 

Værkstedsleder Haider Surab Kumar (HSK), Brian  

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 AMR Brian Svend Sørensen 

Sygefravær: Ligger flot lavt.  

Skader:  Antallet af skader ligger på nogenlunde det samme niveau. Fortsat en del små ridser og 

buler. Ingen store skader.  

Klager: Antallet af klager er svingende. De omhandler som vanlig forbi-kørsel, for tidligt kørsel og 

chf. opførsel.  

Oprydning: Mange chf. klager over manglende tømning af skraldespandene og oprydning af chf. 

stuerne, når den sidste chf. kører sin vagt. Bordet forlades med madrester og beskidte tallerkner 

under vasken. Chf. opfordres til at rydde op efter sig, og udvise respekt for den næste chf. der 

kommer i stue. HUSK at tømme skraldespande. 

Bonusaftale: Mange chf. er utilfredse med udløb og manglende fornyelse af bonusaftalen. 

 

Teammøde: der er planlagt teammøde i maj, dette kan dog blive udskudt grundet corona-virus.  

 

AMR-gruppen: ud fra APV ses det at mange chf. ikke ved hvem der udgør AMR-gruppen. Denne 

udgøres af den lokale AMR og stationsleder Shahram Rezagi. Der kan læses mere om AMR-

gruppens arbejde på hjemmesiden under arbejdsmiljøgruppen.  

 

 

3. Orientering fra værkstedet 

Værkstedet er i gang med at installerer USB-stik til passagererne.  

 

Arbejdet med at installere gruppe-check-in er færdiggjort.  

 

Samarbejdet med chf. er velfungerende og der er en god stemning på stationen og på værkstedet. 

 



Værkstedet ser et fald i antallet af fejlrapport fra chf. Dette vurderes at skyldes høj kvalitet af 

reparationerne.  

 

4. Orientering fra driftsleder: 
John Karl Pallesen var ikke tilstede. Ingen bemærkninger fra chf.  

 

5. Orientering fra klargøringen: 
John Madsen var ikke tilstede. Ingen bemærkninger fra chf.   

 

6. Orientering fra TR:  

Der er et forrygende samarbejde og stemning på stationen.  

 

Der mangler nogle gang ep-pladser på station Vest. TR kommer med forslag m der kan laves ekstra 

P-pladser ved det tidligere stoppested ved stationen.  

 

7. Orientering fra AMR  

Alle takker Hans for mange års godt samarbejde. Hans forlader BAAS den 16. marts 2020 hvorefter 

Brian tager over.   

Den nye APV handleplan er lavet færdig 

 

8. Evt.   

Intet   


