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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af mandat til ny strategi for Rejsekort & Rejseplan A/S. LUKKET PUNKT

5. Godkendelse af Estimat 2, 2021

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender Estimat 2 for 2021 som gældende forventning til Movias regnskab 2021.

Konklusion:

Tiltrådt.

6. Kontrol af udledninger fra bussernes fyr

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at: 

 Der i nye udbud af almindelig rutekørsel stilles krav om årlig kontrol af fyr i bussen i henhold til miljøsyns-
manualen for kontrolmåling af fyr.

 Administrationen indgår frivillige aftaler med operatørerne om kontrol af fyr i eksisterende kontrakter.

Konklusion: 

Tiltrådt.

7. Forlængelse af indsatsen for udvikling af kollektiv mobilitet uden for de større 
byer

          

Indstilling:
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Det indstilles, at bestyrelsen:

 Godkender forlængelse af indsatsen om kollektiv mobilitet uden for de større byer til primo 2023. 
 Tager orientering om status på indsatsen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

8. Godkendelse af forslag til program for konstituerende repræsentantskabsmøde i 
januar 2022

           

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Det nyvalgte repræsentantskab indkaldes til det første møde onsdag 12. januar 2022 klokken 11.00, og 
at den nye bestyrelse afholder sit konstituerende møde i forlængelse af repræsentantskabsmødet.

 Møderne som udgangspunkt holdes som fysiske møder, men med mulighed for digital afvikling i stedet, 
såfremt der måtte være COVID-19 relaterede restriktioner, der tilsiger dette.

 De foreslåede dagsordener for møderne godkendes.

Konklusion

Tiltrådt.

9. Orientering om status for administrationen af Movias nye reklameregler                    

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status for administrationen af Movias nye reklameregler til 
efterretning.

Konklusion: 

Tiltrådt. 

10. Orientering om samkørselsgraden i Flextrafik

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om samkørselsgraden i Flextrafik til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.



Side 4 / 4

Trafikselskabet Movia

11. Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om planen for afvikling af handicapkørslen i julen 2021 til efterret-
ning.  

Konklusion:

Tiltrådt.

12. Orientering om Movias klima- og miljøindsats, 2. halvår 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status for Movias klima- og miljøindsats til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

13. Orientering om udbud, efterår 2021. LUKKET PUNKT

14. Evt. 

Mødet sluttede kl. 11.00. 


