Referat fra stationsudvalgsmøde d. 1. marts 2016.
Station Nord
Tilstede: Værkstedsleder Rene´ Drescher Tidemann (RDT), SL. Shahram Rezagi (SR) TR. Ejler Møller
Pedersen (EMP), TR. Jean Phillip Ricard (JPR)

Fraværende: Klargøringsleder Torben Nissen (TN), AMR Rene Nørgaard (RN) og driftsleder Tommy Hansen
(TH).

Referent: Shahram Rezagi

1. Referat:
Ingen bemærkninger til referatet

2. Status for stationen:
Klager: Klagerne ligger på et meget acceptabelt niveau. BAAS har haft et møde med Midttrafik’s
kundecenter der modtager klagerne. Kundecenteret besvarer selv en del af klagerne. De klager som
SR modtager undersøger SR nærmere, ved at kontakte chaufførerne og høre deres udgave af
episoden.
Sygefravær: Langtidssygefraværet har betydet, at det samlede sygefravær har ligget lidt højere. Ser
man bort fra langtidssyge, ligger sygefraværet stabilt på et meget flot niveau.
Mødepræcision: For det meste er mødepræcisionen god for station Stokagervej. Årsager til at
møde præcisionen ikke altid ligger i top kan udover at chf. kommer for sent, også skyldes at chf.
kigger forkert på køretavlen eller misforstår køretavlen. EMP oplyser at køretavlerne også kan være
svære at forstå, særligt kan der være misforståelse vedr. vogntur og tjenestenummer. EMP foreslår
at SMS’en indeholder både vogntur og tjenestenummer. SR går videre med dette.
Der har været mange tilbagemeldinger vedr. infoskærmen, som mange er tilfredse med.
Der afholdes 2 ekstraordinære teammøder, da Finn Mikkelsen og Torben Højer ønsker at
informerer om køreplan 17 og Letbanen. Der er opslag om dato for teammøderne på opslagstavlen.
Når datoerne nærmer sig vil der komme opslag om dagsorden. EMP bemærker at de mange
teammøder også giver mulighed for at flere kan deltage.

3. Orientering fra værkstedet:
RDT oplyser, at der kan være problemer, hvis bussen står stille med fuld tænding på i de lange
pauser. Dette kan ende med at bussen ikke kan starte og dermed en udgået tur. Værkstedet skifter
ca. 2 batterier om ugen på denne baggrund. EMP og JPR oplyser at chf. beholder den fulde tænding
for at holde rejsekortet og ICO-systemet i gang. Hvis man slukker helt, tager det omkring 3 minutter
før rejsekortet er klar igen, hvilket kan give en forsinkelse på turen. SR tager problemet op med
Finn Mikkelsen.
På værkstedet oplever de nogle gang når de henter en defekt bus fra en chf. at der ikke er lavet en
fejlrapport. Det er primært de nye chf. der ikke laver fejlrapport. Når mekanikeren spørger efter
fejlrapporten, oplyser de nye chf,. at de har fået at vide af deres vejleder, at de ikke behøver at lave
en fejlrapport, når bussen bliver afhentet af værkstedet. SR oplyser, at dette ikke er korrekt, da alle
skal lave fejlrapporter, og SR vil gå videre til Bjarne Larsen og vejlederne med dette.
EMP bemærker, at vogn 156 og 157 forsat har problemer med joystikket til sidespejlene. RDT følger
op på dette. SR oplyser, at der på vest har været samme problem og at værkstedet evt. kan
kontakte værkstedet på station vest for at høre hvordan de har løst problemet.

4. Orientering fra driftsleder:
TH er fraværende, men har fremsendt en mail med oplysninger vedr. ”slikkepinde” på Olaf Palmes
Alle’. Der har været klager over at bussen ikke har plads nok og rammer ”slikkepindene”. TH har
været på stedet for at måle pladsforholdene, og der er 3,10 meter fra kantsten til ”slikkepind”,
hvilket han mener er nok til at bussen skal kunne passerer, da bussen er 2,55 meter bred. EMP
oplyser, at han også har fået en del henvendelser fra sine kollegaer, at de mener, at det er meget
svært at passere, og at man meget let kommer til at ramme ”slikkepindende” med spejlene. Der er
steder på strækningen, hvor der ikke er 3,10 meter. SR kontakter TH igen for at tale om problemet.

5. Orientering fra klargøringen:
TN er ikke tilstede.
Der er ingen bemærkninger angående rengøringen inde i vognene. EMP bemærker, at der er
problemer med kalkaflejringer fra tagrenderne og ned ad forruden. SR giver dette videre til TN.

6. Orientering fra TR:
EMP har haft møde med Ingerlise Kirkegård vedr. ”Guld-Penge” som chf. har vundet for lang tid
siden. Der vil for nogle af pengene blive indkøbt fjernsyn til de endestationer der mangler dette.
EMP og JPR oplyser, at der er meget vigtigt at SMS’er kun anvendes til akutte beskeder og ikke til
reklamer for arrangementer eller lign. SR går videre med denne opfordring.

7. Orientering fra AMR
Ikke tilstede pga. ferie.
SR har haft aftalt med RN, at han skulle sende en mail, hvis der var emner der skulle tages op. SR
har ikke modtaget noget.
SR har fået positive tilbagemeldinger på den nye AMR struktur.

8. Evt.
Intet

