
Referat fra stationsudvalgsmøde d. 16. december. 2014. 

Station Vest 

 

Tilstede: TR. Teddy Thomsen (TT), AMR.  Ole Meier (OM), Værkstedsleder Haider Surab Kumar (HSK), SL. 

Shahram Rezagi (SR) 

Referent: Shahram Rezagi 

 

1. Referat 
Ingen bemærkninger 

 

2.  Status for stationen: 
 

Sygefravær: sygefraværet ligger gennemsnitlig lidt højere end venligt, men er meget svingende. 

Årsagen her til er en stigning i langtidssyge. Det ser ud til at sygefraværet er på vej ned igen.  

 

Klager: niveauet af klager har været en lille smugle stigende. De fleste klager omhandler for tidlig 

kørsel fra endestation eller checkpunkter.  

 

Skader: Ca. 125 chauffør har deltaget i skadesprojektet, som blev meget positivt modtaget af 

chaufførerne. SR planlægger 1-2 møder mere, for at de sidste har mulighed for at deltage. 

Resultatet af skadesprojektet kan allerede ses, da chaufførerne ser ud at have mere fokus på deres 

kørsel, hvilket medfører færre skader. Typerne af skader er også ændret, således at der ikke 

længere ses de mere alvorlige skader på ex. bagenden.  

 

Der er generelt god stemning på stationerne. Mange chauffører giver udtryk for at være glade for 

deres julegaver, og at de synes, at det er nogle bedre gaver end de sidste år. Kun ca. 10 chauffører 

mangler at hente sine gaver.   

Problemer med at chaufførerne stadig tager plastik kaffekrus med ud til busserne og smider dem 

udenfor eller inden i service vognene. Nogle krus flyver over til naboen, der flere gange har 

henvendt sig til SR med klager over dette. SR hænger endnu engang et opslag vedr. dette, og hvis 

chaufførerne ikke ophører med at smide krusene udenfor, vil plastikkrusene blive afskaffet og 

chaufførerne må brug deres egne termokrus i stedet. TT og OM tilslutter sig dette.  

 

3. Orientering fra værkstedet:  

Kommunikation og samarbejde med chaufførerne går rigtig godt.  

 



Der er kommet nye dæktyper som løbende skiftes på busserne. Fordelen ved de nye dæk er, at det 

er helårsdæk, og at de larmer mindre.  

OM spørger ind til om alle oliefyr er ok. Det er de.  

 

4. Orientering fra klargøringen:  
Torben Nissen var ikke til stede ved mødet, men har bedt SR om at bringe det videre til mødet at 

der fortsat er nogle chauffører der sviner og ikke rydder op efter sig selv i chauffør kabinen.  

 

5. Orientering fra TR: 
Der er god stemning på stationen.  

Chf. 3808 Michael Aaris Klemar er blevet valgt som TR suppleant og TT er i gang med at sætte ham 

ind i tingene.  

 

6. Orientering fra AMR 
Der er god stemning på stationen.  

Det eneste OM bemærker er at der er problemer med at rattet på de nye busser ikke selv retter op 

efter drejning. HSK oplyser at værkstedet er opmærksom på dette og at de er i gang med at 

undersøge hvad der er problemet.  

7. Evt.  
Det har været lidt koldt og frost vejr. Saltvognen har været på stationen. Der ringes efter 

saltvognen efter behov.  


