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Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmødet 19. september 2022

Deltagere, tid og sted: 

Mødet blev afholdt onsdag 19. september 2022 kl. 13.00-16.00.

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Yildiz Akdogan, Kenneth Gøtterup, Bent Hansen, Simon Hansen, Felex 
Pedersen, Christoffer Buster Reinhardt og Ole Vive (via Teams). Desuden deltog medarbejderobservatør Carsten 
Jensen.

Der var afbud fra Gert Jørgensen. Gert Jørgensens suppleant Tina Cartey Hansen havde heller ikke mulighed for 
at deltage i mødet.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr, kommunikations- og kundechef Marlene Fris, ressourcedi-
rektør Eskil Thuesen, plandirektør Per Gellert, chefkonsulent Michael Skov og specialkonsulent Camilla Behrend.
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01 Godkendelse af dagsorden (samt velkomst)

Dagsordenen blev godkendt.

  

02 Meddelelser fra formanden   

03 Meddelelser fra direktionen      

04 Godkendelser vedr. opfølgning på Movias økonomi - september 2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at 

 Formandskabet bemyndiges til i oktober at beslutte om 25 mio. kr., der er hensat til delvis investering af 
Movias investering i ny strategi i Rejsekort og Rejseplan A/S anvendes hertil, eller anvendes til at dække 
COVID-19 udgifter.

 Movias forhøjelse af kassekreditten forlænges med endnu et år, således at kassekreditten samlet fast-
holdes på 330 mio. kr. indtil 1. februar 2024.

Konklusion:

Tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker en redegørelse for Movias indsats med at få flere passager og øge indtægterne i den kollekti-
ve transport efter corona ved det kommende bestyrelsesmøde. 

05 Godkendelse af Takst 2023. LUKKET PUNKT

06 Godkendelse af udmøntning af omstillingspuljen 2022                

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter

 at udmønte den resterende del af omstillingspuljen i 2022 på 6,4 mio. kr. med følgende beløb:
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 0,5 mio. kr. til kundevendt information om digitale passagerindmeldinger.
 5,9 mio. kr. til BRT-programmet.

Konklusion: 

Tiltrådt.

07 Godkendelse af nye standardkrav til bussernes indvendige og udvendige indret-
ning og udseende

          

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende ændringer i Movias udbud af bustrafik:

 Krav om farvemarkeringer på A-, S-, R-, E- og C-busser som designkrav afvikles. 
 Krav om analoge og digitale linjefriser afvikles. 
 En ny fast standard for bussernes kundevendte udstyr, således at nye busser får:

 Aircondition.
 To infotainmentskærme til digital trafikinformation og kundeinformation mv.
 Elektriske ramper.

Konklusion:

Tiltrådt.

Bestyrelsen orienteres når orientering sendes til kommuner og regioner.

08 Godkendelse af ekstraordinært afdrag på rejsekortlån                    

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter:

 At afdrage ekstraordinært 13,1 mio. kr. på rejsekortlån i 2022.

Konklusion: 

Tiltrådt. 

09 Godkendelse af lånefinansiering og mandat til ansøgning om dispensation til lånop-
tagelse til MaaS app. samt status på MaaS app. strategien. LUKKET PUNKT
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10 Godkendelse af ændret tilrettelæggelse af flexudbud af variabel flextrafik

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender, at Movia afskaffer opstartsbeløbet i sin nuværende form og i stedet afregner va-
riabel flexkørsel til fuld timepris.

 Bestyrelsen godkender, at opstartsbeløb fremover anvendes som et særligt incitament til at sikre forsy-
ningssikkerheden.

 Bestyrelsen godkender en opdeling af Movias indkøb af variabel flextrafik.
 Bestyrelsen tager til efterretning, at administrationen fortsat stiller lempede krav til vognalder i flextrafik-

ken. 

Konklusion:

Tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker en redegørelse for flextrafik, herunder tilrettelæggelsen af udbud af flextrafik, ved et kommen-
de bestyrelsesmøde.

11 Godkendelse af studietur for bestyrelsen til Oslo mv. i 2023

Indstilling:

Det indstilles,

 At administrationen arbejder videre med planlægningen af en studietur for bestyrelsen til Oslo i maj/juni 
2023. 

Konklusion:

Tiltrådt med kommentar om, at fokusområder skal være betjening udenfor de tætte byområder, trængsel og grøn 
omstilling.

12 Godkendelse af udpegninger af Movias medlemmer til bestyrelser i DOT I/S og Rejsekort- og 
Rejseplan A/S

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender følgende udpegning til bestyrelsen i DOT:
o Kommunikations- og kundedirektør Marlene Fris vælges til DOTs bestyrelse.

 Bestyrelsen godkender følgende nye udpegninger til bestyrelsen i Rejsekort & Rejseplan A/S:  
o Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen fortsætter i Rejsekort & Rejseplan A/S’ bestyrelse 

med Eskil Thuesen som suppleant.
o Kommunikations- og kundedirektør Marlene Fris vælges til Rejsekort & Rejseplan A/S’ bestyrelse 

med kommerciel chef Kim Gjedsted som suppleant.
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o IT-chef Per Lindblad Johansen fortsætter i Rejsekort & Rejseplan A/S’ bestyrelse med sekretari-
atschef Kathrine Bach Pedersen som suppleant. 

Konklusion:

Tiltrådt.

13 Orientering om udviklingen i Movias sygefravær, medarbejderomsætning mv.

Indstilling:

Det indstilles, 

 at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i Movias sygefravær og personaleomsætning til efterret-
ning.

Konklusion:

Tiltrådt.

14 Orientering om markedet for reklamer på og i busser og Movias reklameregler

Indstilling:

Det indstilles, 

 at bestyrelsen tager orientering om markedet for reklamer på og i busser og Movias reklameregler til efter-
retning.

Konklusion:

Tiltrådt.

15 Orientering om NOP-projektet - ny IT-platform til flextrafikken

Indstilling:

Det indstilles, 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

16 Eventuelt
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-

Mødet sluttede kl. 14.35.


