
Dato: 28. juni 2022 

Initialer: ug 

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik 

Referat 

Tid: Fredag, den 24. juni 2022 kl. 11.00-14.30 

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen 

Medlemmer: Preben Friis-Hauge 
Erik Lauritzen     
Majbrit Rasmussen 
Karsten Degnbol 
Cecilie Haaland 
Vagn Sørensen       
Bjarne Lund Henneberg      (forlod mødet kl. 13.30) 
Finn Ladegaard 
Jan Riber Jakobsen 
John Nyborg 
Jakob Ville                         (afbud) 
Gerda H. Jørgensen       
Karsten Uno Petersen     

Øvrige: Direktør Lars Berg 
Afdelingschef Jette Lauridsen 
Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen 
Afdelingschef Michael Aagaard 
Afdelingschef Lotte Stenberg  
Direktionssekretær Ulla Grosmann (ref.) 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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Dokumentnr. 21/04091-58 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang Mødedato 

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 28-06-2022

WEEKENDBILLETTER TIL SÆRLIG LAV PRIS SOMMEREN 2022 

Sagsfremstilling:

Administrationen arbejder løbende med at få igangsat initiativer, der skal medvirke til at få 
flere passagerer i bussen. 

Efter at materialet til mødet den 24. juni er udsendt, er der fremkommet en ide til at lave en 
sommer weekendbillet . Da denne har en særlig lav pris og bestyrelsen har 
takstkompetencen, kræver det en bestyrelsesgodkendelse at indføre denne. 

Derfor er denne tilæægsdagsorden udarbejdet. 

Billetten kan bruges de sidste 3 weekends (lørdag og søndag) i juli måned og den første 
weekend i august måned. 

Billetprisen er 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn for en weekend. 

Billetten kan bruges i driftsdøgnene lørdag/søndag og udstedes kun via Sydtrafiks 
mobiolbillet app 

Målopfyldelse ift. visionen: 

Intet. 
Lovgrundlag: 

Intet. 

Økonomi: 

I 2021 var den samlede billetindtægt for de 4 weekends ca. 700.000 kr. i Sydtrafiks område. 
Der forventes en mindre reduktion i den normale weekend indtægt grundet sommerbilletten. 
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Indstilling: 

Beslutning  

At bestyrelsen godkender at weekendbilletten igangssættes som ovenfor nævnt 

Indstillingen blev godkendt. 

Indstilling:

At bestyrelsen godkender at weekendbilletten igangssættes som ovenfor nævnt

Bilag:

Intet.
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Dokumentnr. 21/04091-59 
Sagsbehandler Ulla Grosmann 

Sagsgang Mødedato 
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GODKENDELSE AF REFERAT 
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Beslutning:

Referatet blev godkendt
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