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1. Bordet rundt
Hos Tommys Taxi i Aulum går det godt.
Ved Herning Taxa går det også godt.
Fælles for Tommys Taxi og Herning Taxa er, at de oplever at skolekørslen
forløber godt. Det IT-system der anvendes på kørselskontoret giver dog en
række udfordringer, som parterne er i dialog omkring.
Der har været afholdt et politisk dialogmøde omkring den nye taxilov. Her kom
der dog ikke væsentligt nyt frem.
2. Trafikafvikling
Fungerer grundlæggende tilfredsstillende pt.
Spørgsmålet omkring taxiernes placering, - og synlighed, på Banegårdspladsen
blev drøftet på ny. Herning Taxas bestyrelse undres fortsat over, hvorfor
handicapbåse, - der ikke benyttes, skal ligge placeret således at
taxaholdepladserne er svære at se fra udgangen. Det foreslås, at pladserne
byttes rundt. Endvidere ønsker Herning Taxa, at der opsættes et trekantet lysskilt, så det er nemmere at spotte taxa-holdepladsen fra udgangen.
Lene Ahle Skoubo oplyser, at det har været undersøgt og at der ikke er plads i
budgettet til ændringer eller tilkøb af yderligere skiltning. Det betyder ikke, at der
ikke fx kan opsættes skiltning eller foretages ændringer, såfremt Herning Taxa
er interesseret i at finansiere skiltning eller ændringer, kan tilbud indhentes og
efterfølgende fremsendes til kommunen til vurdering.
3. Antallet af taxitilladelser
Der er fortsat et passende antal tilladelser i lokalområde Aulum.
Antallet af tilladelser vurderes passende af Herning Taxas bestyrelse.
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4. Orientering omkring tilsyn med taxivognmænd
Herning Kommune foretager i øjeblikket tilsyn med om vognmændene opfylder
betingelserne i taxiloven.
Der indhentes straffeattest på alle vognmænd.
Ligeledes indhentes der oplysninger fra SKAT og bopælskommune om gæld til det
offentlige. Der er en række vognmænd, der har gæld til det offentlige som kræver
opfølgning. I sidste ende kan konsekvensen af gæld til det offentlige blive at tilladelser
tilbagekaldes. Alle vognmænd opfordres derfor til at sikre betaling af deres løbende
forpligtelser til det offentlige fx SKAT og kommune. Skulle en vognmand få en pludselig
gæld pga. f.eks. restskat opfordres til, at der indgås en afdragsaftale med det samme.
5. Evt.
Der er intet til punktet.

Med venlig hilsen

Eva Graae
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