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Valg af nyt repræsentantskab og ny bestyrelse i Midttrafik 

 

Midttrafiks nuværende bestyrelse og repræsentantskab er valgt for 

indeværende valgperiode. Der skal vælges et nyt repræsentantskab 

og en ny bestyrelse på baggrund af regionsråds- og kommunalvalget 

den 21. november 2017. 

 

I forbindelse med konstitueringen i de enkelte kommuner og 

regionen, vil vi derfor gøre opmærksom på, at der skal udpeges: 

 

 Et medlem af repræsentantskabet fra hver kommune og 

eventuelt en suppleant. 

 Aarhus Kommune, som er den største kommunale bidragyder 

til kollektiv trafik, udpeger direkte et medlem af bestyrelsen og 

en suppleant herfor 

 Region Midtjylland udpeger direkte to medlemmer af 

bestyrelsen og en suppleant for hver af disse. 

 Region Midtjylland samt Lemvig og Holstebro Kommuner skal 

udpege medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner 

A/S. Midttrafiks nye bestyrelse vælger formand og 

næstformand i bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner 

 Aarhus, Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, 

Skanderborg og Odder kommuner samt Region Midtjylland og 

Midttrafik skal hver især udpege et medlem til Letbanerådet. 

(Region Midtjyllands medlem er regionrådsformanden, som 

også er formand for Letbanerådet, jfr. Aftale om 

Letbanesamarbejdet i Østjylland.) 

 

Der afholdes konstituerende repræsentantskabs- og 

bestyrelsesmøde den 18. januar 2018 kl. 10 og 10.30 i Aarhus 

hos Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Ifølge 

Midttrafiks vedtægter indkaldes repræsentantskabsmøder med fire 

ugers varsel, dvs. den 21. december 2017. 

 

Det er derfor vigtigt, at hver kommune og regionen efter sin 

konstituering og senest 18. december 2017 meddeler ovenstående 

kontaktperson, hvem der er udpeget til repræsentantskab og 

bestyrelse samt suppleanter for disse. 

 

På det konstituerende repræsentantskabsmøde den 18. januar 2018 

Mail 
dm@midttrafik.dk 

 

Direkte telefon 
87408332 



udpeger repræsentantskabet 6 kommunale medlemmer til 

bestyrelsen, så bestyrelsen i alt består af 7 kommunale medlemmer  

(inkl. Aarhus Kommunes medlem) og 2 medlemmer valgt af Region 

Midtjylland. 

 

Umiddelbart efter mødet i repræsentantskabet vil bestyrelsen mødes 

og konstituere sig ved bl.a. at vælge formand og næstformænd. 

Derudover skal der vedtages en mødeplan for 2018.  

 

Arbejdet i Midttrafiks bestyrelse og repræsentantskab 

Repræsentantskabet har i forhold til vedtægterne ansvaret for at 

godkende den indbyrdes fordeling af udgifterne mellem kommunerne 

og regionen. Derudover har Midttrafiks bestyrelse valgt at bringe 

større temaer til drøftelse på møderne i repræsentantskabet – fx 

indførelse af takstreformen Takst Vest, øget digitalisering af 

Midttrafiks produkter og kundekontakt, Midttrafiks trafikplan, 

mobilitet og Bus Rapid Transfer-systemer og miljøtiltag. 

Der har hidtil været afholdt to årlige møder; i foråret aflægges 

beretning og orienteres om regnskab og i efteråret fremlægges 

budget for kommende år. 

 

På bestyrelsesmøderne behandles en lang række emner knyttet til 

den kollektive bustrafik, flextrafik (flexbus, flextur, handicapkørsel, 

patientkørsel, mm) samt privatbanerne. Bestyrelsen træffer 

beslutning om fx visioner og strategier for trafikselskabet, budgetter 

og rapportering, takster, udbud, eventuelle 

markedsføringskampagner og overordnede planlægningsspørgsmål 

mv. 

 

Midttrafik er medlem af foreningen af Trafikselskaberne i Danmark, 

hvor bestyrelsen består af bestyrelsesformændene for de danske 

trafikselskaber. En gang om året indbydes alle trafikselskabernes 

bestyrelser til møde. 

 

Midttrafik ser frem til senest den 18. december 2017 at modtage 

besked om, hvem der i den kommende valgperiode repræsenterer 

hver enkelt kommune og Region Midtjylland i Midttrafiks 

repræsentantskab og bestyrelse. 

 

Venlig hilsen 

Midttrafik 

 

Hans Bang-Hansen  Jens Erik Sørensen 

Bestyrelsesformand  Direktør 

 

 

 
 

 

 

 


