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1. Bordet rundt, herunder præsentation af ny bestyrelse
Eva; Daglige ansvar ift. til taxiopgaven.
Lene; Afløser for Edith B. pr. 1. december 2016.
Kir; Formand for Herning Taxa - nyvalgt i sep.
Poul Nissen; Næstformand i Herning Taxa. Den øvrige bestyrelse består af
Kaj Ove Sørensen, Kaj Allan Mørup og Heine Jensen.
Tommy; Dækker det gamle Aulum-Haderup og Vildbjerg i samarbejde med
Herning Taxa.
Kent Falkenvig; Sidder i byrådet. Deltager sammen med Finn Stengel i 2 ud af
de 4 kvartalsmøder med taxa.
Herning Taxa; Der er pt. udfordringer med anvendelsen af det kommunale
kørselssystem, Novus. (Novus er det system, hvor kørslen af børn til skole og
daghjem planlægges). Herning Taxa skal manuelt tilrette kørslerne, idet
Novus ikke laver dem korrekt. Specielt i forhold til kilometerberegningen, hvor
der ikke tages højde for ensrettede gader eller i forhold til specielle behov hos
de enkelte børn. Herning Taxa er i en god dialog med Kørselskontoret omkring brugen af systemet.
Herning Taxa har ansat nyt personale til at passe telefonbetjeningen. I denne
forbindelse er der en indkøringsperiode for det nye personale, men bestyrelsen er fortrøstningsfulde.
Herning Kommune; Det vigtigste for Herning Kommune er, at taxibetjeningen
fungerer. Oplever bestyrelsen udfordringer ift. at sikre en god betjening, fx
udfordringer med de regler om rammer der er gældende i Herning Kommune
og dermed også for bestillingskontoret, er bestyrelsen velkommen til at rette
henvendelse til Herning Kommune. Herning Kommune fører tilsyn jf. taxilovgivningen. Såfremt Herning Kommune skal udøve tilsyn i en konkret sag er
det vigtigt, at der er mest mulig dokumentation for sagen.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Tommy´s´Taxi (Aulum-Haderup);
Har også udfordringer med Novus. Får afregning efter de kilometer der er kørt, men Novus
regner forkert. Tommy bruger derfor tid på at efterregne kilometerne.
Der er en god kontakt til forældrene vedrørende skolekørslen, og de er tilfredse med kørslen.
Tommy’s Taxi har aftaler med vognmænd fra henholdsvis Kibæk, Struer og Harboøre for at
løse opgaven. Tommy giver udtryk for at det bliver spændende med ny liberal Transportminister.
I øvrigt bidrager Tommy’s Taxi til afvikling af koncerter og andre store arrangementer i det
omfang det er muligt.
Lene; Udfordringer ved Banegårdspladsen i forhold til påkørsel af skilte er løst ved at hæve
skiltene.
Toget fra Aarhus stopper ikke i Gødstrup. Borgere der rejser med toget fra Aarhus skal skifte
undervejs, hvis de skal til Gødstrup. Herning Kommune havde gerne set, at toget fra Aarhus
gik direkte til Gødstrup.
2. Trafikafvikling
Der har været udfordringer på Godthåbsvej. Udfordringerne er løst med parkeringsforbud.
Morgenkørsel - problemer på Herningsholmskolen når man skal ud på Sjællandsgade/Holbækvej i forhold til parkering.
Ad 1) Tilbagemelding vedrørende Sjællandsgade og Holbækvej
Der kommer ikke et lyskryds ved Sjællandsgade/Holbækvej, men der arbejdes på foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Der er også den mulighed, at man søger dialogen med skolen, om muligheden for at lave en forskydning i mødetiden, eks. afleverer børnene 15 min.
tidligere.
Angående børnehaven på Holbækvej, er der desværre ikke lavet det påkrævede antal Ppladser, i forhold til antallet af børn. Taxa opfordres til, at kører ad Kalundborgvej til Korsørvej, og ud på Sjællandsgade.
Taxa opfordres i øvrigt til at kontakte Lene, hvis de har konkrete trafikale udfordringer, så
disse kan løses hurtigst muligt.
3. Orientering om opfølgning på straffeattester
Der bliver fulgt op på straffeattester i december/januar. Alle vognmænd får tilsendt et brev
omkring opfølgningen. Derudover får vognmændene besked om, at de skal huske at tjekke
deres digitale postkasse, idet de med deres NemID skal give samtykke til at Herning Kommune må indhente straffeattesterne.
Økonomiopfølgningen er også i gang. Der er pt. 6 vognmand, der har så betydelig forfalden
gæld til det offentlige, at det i sidste ende kan betyde at tilladelserne tilbagekaldes, hvis ikke
der aftales en tilfredsstillende afdragsordning med SKAT. Forvaltningen vil snarest afslutte
dette.
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4. Status på antallet af tilladelser
Tilladelser indenfor Herning Taxas bestillingskontor pr. 1. december 2016 udgør 43.
Tilladelser udenfor bestillingskontoret udgør 3.
Forvaltningen har haft udfordringer med nye det pointsystem, hvorfor pointsystemet bliver
revurderet inden næste opslag af tilladelser.
Forvaltningen har tildelt 2 tilladelser til to eksisterende vognmand, som ud fra en samlet helhedsvurdering var bedst kvalificeret.
5. Kvartalsmøder i 2017
Følgende datoer er fastsat i forbindelse med kvartalsmøderne 2017:
• Tors. d. 2. marts 2017
kl. 09:30-11:30
• Tirs. d. 13. juni 2017
kl. 09:30-11:30
• Man. d. 4. september 2017
kl. 09:30-11:30
• Tors. d. 7. december 2017
kl. 09:30-11:30
Møderne i juni og december er med politisk deltagelse. Møderne finder som udgangspunkt
sted i lokale B0.44 ved indgang B, i Borgerservice. Vi drøftede, at møderne med politisk deltagelse evt. skulle afholdes hos henholdsvis Herning Taxa og Tommy´s Taxi. Dette vil blive
meldt ud før møderne.
Møderne i marts og september er uden politisk deltagelse. Det blev aftalt på kvartalsmødet i
marts 2015, at møderne uden politisk deltagelse fremover forsøges afholdt uden for Rådhuset.

6. Evt.
Tommy lægger lokaler til i marts 2017 samt evt. også politiske møder.

For referatet
Peter Jørgensen
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