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Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 12. januar 2022

Deltagere, tid og sted: 

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Gert Jørgensen, Bent Hansen, Felex Pedersen, Henrik Hvidesten, Ken-
neth Gøtterup, Simon Hansen og Yildiz Akdogan.  

Der forelå afbud fra Christoffer Buster Reinhardt. I hans sted deltog suppleant Magnus Von Dreiager.  

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, 
plandirektør Per Gellert, ressourcedirektør Eskil Thuesen og direktionskonsulent Thomas Dethlefsen 

Mødet blev afholdt onsdag 12. januar 2022 kl. 13.00-14.00 som et virtuelt møde.  
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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Den siddende formand, Kirsten Jensen, bød velkommen til mødet. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig med Kirsten Jensen (A) som formand og Gert Jørgensen (C) som næstformand. 

3. Medarbejderobservatør i bestyrelsen       

Medarbejderrepræsentanterne i hovedudvalget i Movia har ved brev af 4. januar 2022 henvendt sig til den nye 
bestyrelse med ønske om fortsat at have en medarbejderobservatør til stede ved Movias bestyrelsesmøder. 

Konklusion

Bestyrelsen tilsluttede sig, at Carsten Jensen er medarbejderobservatør i Movias bestyrelse.

4. Forslag til mødeplan for 2022 samt bestyrelsesseminar ultimo januar 2022

Det aftaltes, at administrationen påbegynder en proces med at få kalendersat bestyrelsesmøderne for 2022. På 
næstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen et oplæg til mødekalender for den kommende bestyrel-
sesperiode. 

Konklusion
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmøderne som udgangspunkt holdes inden for almindelig arbejdstid. Eventu-
elle særlige ønsker meddeles administrationen. Det afholdes snarligt et heldags bestyrelsesseminar. 

5. Næstkommende bestyrelsesmøde ultimo februar 2022

Det næstkommende bestyrelsesmøde afholdes ultimo februar.

På dagsordenen vil blandt andet være udkast til Movias Årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsprotokollat, 
samfundsansvarsrapportering, samt forretningsordenen for bestyrelsen. Efter ønske fra Felex Pedersen vil der 
også være et punkt om chaufførernes arbejdsvilkår i Movias flextrafik, herunder belysning af de krav, som stilles i 
Movias udbud.

Konklusion
Bestyrelsen tiltrådte dette. 
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6. Meddelelser fra direktionen                

Direktionen orienterede om høringsproces i forbindelse med kommende udbud af bustrafik og reklameregler. Af 
hensyn til den igangværende høringsproces kan henvendelser om udbud af bustrafik og reklameregler med fordel 
henvises til administrationen.  

7. Evt.           

Formanden oplyste, at den nye bestyrelse snarligt får tilsendt introduktionsmateriale med info om Movia, herunder 
vedtægter, nuværende forretningsorden, notater om håndtering af fortrolighed m.v. Bestyrelsesmedlemmer er 
velkomne til at rette henvendelse til administrationen, hvis man har spørgsmål. 

Mødet sluttede kl. 13.20


