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Så er Bitva en realitet
Onsdag har de tre tekniske brancheforeninger, ATT, BIA
og VOV, holdt stiftende generalforsamling i fusionsbrancheforeningen Bitva, der pr. 1. januar 2015 samler de
mere end 150 medlemmer i Brancheforeningen for
Industriel Teknik, Værktøj og Automation.
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Med fusionen af de tre brancheforeningers medlemmer
fremadrettet samlet i en stærkere politisk stemme for de mere
end 150 tekniske underleverandører. Bitva samler importører,
agenturvirksomheder, producenter, ingeniører samt
handelsvirksomheder og datterselskaber af udenlandske
koncerner.
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I forlængelse af brancheforeningens stiftende generalforsamling,
afholdt den 19. november på Hotel Christiansminde i Svenborg,
er direktør for Bürkert Contromatic A/S, Aage Dam, blevet valgt
som formand for bestyrelsen, der således straks efter valget
konstituerede sig:
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”Bitva bliver Danmarks største, mest dynamiske og
indflydelsesrige brancheforening inden for industritekniske
underleverancer. Vores medlemmer er eksperter på alle former
for automatikløsninger, værktøj, maskiner, reservedele og
meget mere,” lyder det fra den nyudnævnte formand Aage Dam.
Blandt visionerne for den nye brancheforening er flere aktiviteter
for medlemmerne, større politisk indflydelse og flere relevante
uddannelsestilbud:
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”Vi vil arbejde for at fremme kvalificeret arbejdskraft til
branchen og sikre, at branchen bliver mere synlig og får større
gennemslagskraft overfor politikere og andre vigtige
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viden og opbygge relationer,” siger Aage Dam.
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tre hididige foreninger er historie, når deres respektive
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gennemføre de forandringer, der naturligt følger af fusionen.
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