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BITVA-generalforsamling:

Nu er det hele på plads og i orden
Fire måneder efter den
stiftende generalforsamling holdt Brancheforeningen for Industriel Teknik,
Værktøj og Automation,
BITVA, den 26. marts
2015 sin første ordinære
generalforsamling, hvor
der også blev taget ofﬁciel,
regnskabsmæssig afsked
med de sammensluttede
brancheforeninger ATT,
BIA og VOV.

Cirka 80 af foreningens medlemsvirksomheder var repræsenteret på generalforsamlingen.

net med, at der ville være
så mange besøgende. Vi
kan se, at det hovedsagelig
er medlemmernes kunder
samt studerende, der benytter hjemmesiden, fortalte
Aage Dam.

Af John Steenfeldt-Jensen
BITVA. Torsdag den 26.
marts 2015 var der indkaldt
til ordinær generalforsamling i Brancheforeningen for
Industriel Teknik, Værktøj
og Automation, BITVA, på
Brøndby Stadion. Inden generalforsamlingen var der
et aktuelt og informativt
foredrag af erhvervsjuridisk
fagchef Sven Petersen fra
Dansk Erhverv med titlen:
”Har din brancheforening
styr på konkurrencelovgivningen”. Sven Petersen
gav eksempler på forskellige afgørelser fra Konkurrencestyrelsen, som både
pålagde brancheforeninger
og de enkelte virksomhedsansvarlige store bøder. Her
er virkelig noget at være opmærksom på.

Første ordinære
generalforsamling.

Tre hurtige
generalforsamlinger
For at have formalia i orden
startede man med tre hurtige generalforsamlinger i de

fusionerende brancheforeninger ATT, BIA og VOV,
hvor man godkendte den
regnskabsmæssige lukning
af disse foreninger. Herefter
kunne man gå over til den
ordinære generalforsamling
i BITVA.

opfylder de krav, som vi
havde stillet inden vi gik
ind i forhandlingerne. Den
indeholder bl.a. et tilskud
på 150.000,- kr. eller man
kunne også kalde det en rabat til foreningen i de kommende år, sagde Aage Dam.

Strategiplan for
2015 og 2016
Efter valg af foreningens
sekretariatschef Michael
Ostenfeld som dirigent aflagde formanden for BITVA
Aage Dam beretning for perioden siden den stiftende
generalforsamling i november måned.
- Vi, i bestyrelsen, fremlagde på den stiftende generalforsamling en ganske
ambitiøs plan for hvad vi
ville med foreningen i fremtiden. Mange af de mål er
vi allerede godt i gang med
at nå, og vi har også lavet
en strategiplan for 2015 og
2016.
Siden generalforsamlingen i november 2014 har vi
fået en sekretariatsaftale
med Dansk Erhverv, som

Aftale med
AUTOMATIK & PROCES
- Vi har også underskrevet
en aftale med fagbladet
AUTOMATIK & PROCES,
der giver foreningen et ikke
uvæsentligt tilskud afhængig af annonceindtægterne
samt en rigtig god rabat til
medlemmerne på annoncerne. Der følger også nogle
rigtige gode redaktionelle
fordele for foreningen med.
Endvidere har vi underskrevet en aftale med Oﬁ rs jobunivers, der indebærer, at en
jobannonce bliver vist både
på BITVA.dk, på Oﬁ r.dk og
på et udvalg af branchespeciﬁ kke medier, samt at man
som BITVA-medlem får en
rabat på 10 % på annoncering i Oﬁ r jobunivers.
Endelig har vi også under-

Erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen fra Dansk Erhverv talte aktuelt
og informativt om konkurrencelovgivningen og dens mange faldgruber.

BITVAs formand Aage Dam aﬂagde beretning.

skrevet en aftale med Danmark største kursusportal
Kursuszonen, som betyder, at BITVA nu har nu
sin egen kursusportal med
over 10.000 kurser. Portalen opdateres løbende af
Kursuszonen, og her lægges
også alle BITVAs egne kurser ind, fortsatte Aage Dam.

Statistik, golf
og hjemmeside
- Et nyt tiltag er en trendstatistik, der kan give medlemsvirksomhederne en
fornemmelse af, hvordan
de ligger i forhold til den
generelle markedstrend.
Trendstatistikken er ikke
produktrelateret, men er
blot et hint om, hvilken vej
branchens bevæger sig. Der
er også kommet gang i nyhedsmailene, som er koblet
op på BITVAs hjemmeside.

På den sociale front var der
sidste år usikkerhed, om
VOVs golfdag ville fortsætte
i BITVAs regi. Takket være
to af vores seniormedlemmer: Bent Olsen og Thor-

Ambitiøs plan for
foreningens fremtid.
kild Holmgaard fortsætter
den gode tradition med en
BITVA Golfdag den 21.
august 2015.
Vi gik i luften med hjemmesiden få dage inden den
stiftende generalforsamling
i november, og har siden haft
cirka 3.000 besøgende pr.
måned. Vi havde ikke reg-

Møde med klimaog energiministeren
- Organisationsmæssigt
har Kristian Løftgaard og
jeg haft et møde med formanden og næstformanden
i Dansk Værtøjsmaskinforhandler Forening, DVF i
slutningen af sidste år. Et
møde, som foregik i en god
ånd. Om der kommer mere
samarbejde, må tiden vise,
men det er oplagt at arbejde
sammen på messeområdet, og her tænkes især på
værktøjsmaskinemessen i
Odense.
På den politiske front er
der også sket en del. Jeg har
deltaget i en rundbordsamtale med klima- og energiminister Rasmus Helveg
Petersen, hvor jeg overfor
ministeren bragte følgende
i spil:
Vigtigheden af uddannelse af de unge i branchens
fag og videreuddannelse af
eksisterende medarbejder
for at kunne løfte automatiseringsprocessen og give
energiforbedringer i især de
små og mellemstore virksomheder, SMV.
Problematikken i at man
ikke kan udnytte procesvarme til opvarmning, men at
det i stedet udløser en afgift
til virksomheden.
Påpegning af, at et løft af
SMV-segmentet inden for
automatisering vil styrke
energiregnskabet, samtidig
med at det forbedrer konkurrenceevnen.
Rundbordssamtale
om uddannelse
- Senest har jeg deltaget i en
rundbordsamtale med uddannelses- og forskningsminister Soﬁe Carsten Nielsen
og rektorerne fra landets
universiteter, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Her talte vi om, at
Danmark fortsat skal være
et produktionsland. Dette
er man efterhånden nået
frem til, selv om man en
del år var overbevist om at
vi udelukkende skulle leve
af service. På en nylig afholdt
konference om fremtidens
produktion med indlæg fra
bl.a. OECD og Harward
Business School fremgik
det klart, at forudsætningen
for produktion i Danmark
er automatisering. Dette er
naturligvis et rigtig godt ud-
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gangspunkt for os som tekniske leverandører. Jeg tror,
at hvis vi skal have de små og
mellemstore virksomheder
med på automatiseringen,
så er det vigtigt, at vi kan
gå ud og sparre med dem.
Dette kræver naturligvis,
at vi har - og fortsat kan få
- nogle meget kompetente
medarbejder. Dette var der
meget forståelse for, og det
bliver spændene at se den
videre udvikling af dette,
sagde Aage Dam.

BITVAs fremtidige
udvikling
- BITVA er også blevet lovet en bestyrelsesplads i
Dansk Erhverv, som også
er en vigtig brik i det politiske spil og tilgangen til yderligere ressourcer i Dansk
Erhverv, sagde Aage Dam
og fortsatte: - Bestyrelsen
havde i januar et udvidet
bestyrelsesmøde, hvor vi
lagde strategien for BITVAs fremtidige udvikling.
Strategirapporten er delt op
i underpunkter, som jeg kort
vil gennemgå:
Kommunikation
og synlighed
BITVA skal arbejde for at
styrke viden om og interessen for brancheforeningen
ved synlighed og kommunikation af, hvilke fordele,
viden og muligheder der er
for medlemmerne. Derfor
er strategien at synliggøre
BITVA som en dynamisk
og moderne brancheorganisation. Målet i 2015 er
at udbrede kendskabet til
BITVA inden for brancheforeningen og i relation til
interessenterne og potentielle medlemmer.

der ikke var nyvalg.Da der
hverken var indkommet
forslag fra bestyrelsen eller
fra medlemmerne og ingen
ønskede ordet til ’Eventuelt’, var generalforsamlingen
afsluttet.

Magten i det
politiske system
Efter en pause var det igen
tid til et foredrag, denne
gang af den politiske kommentator Søs Marie Serup,
der talte om ”Demokrati,
spin og kommentariatet”.
Søs Marie Serup, der tidligere har været rådgiver for
Anders Fogh Rasmussen
og Lars Løkke Rasmussen

og chefrådgiver for partiet
Venstre hold et veloplagt og
humoristisk foredrag om,
hvem der har magten i det
politiske system. Ingen var
efter foredraget i tvivl om,
at det uden sammenligning
er embedsværket og ikke
politikerne, der sætter dagsordenen – hvilket ikke kom
som nogen overraskelse.
Som afslutning på dagen
var der møder i de forskellige
faggrupper, og projektchef
Mona Jakobsen, MCH Messecenter Herning, fortalte
om den kommende HI 15 –
messe i september måned,
inden der var middag for alle
mødedeltagerne.

BITVAs samlede bestyrelse samt dirigenten sekretariatschef Michael Ostenfeld.

BITVAs synlighed som en
moderne og fremadrettet
organisation ved at være
på forkant med det videnbehov, som medlemmerne
måtte have og få i fremtiden.
Bestyrelsen ønsker i 2015
at undersøge en række muligheder med henblik på uddannelse af både ledere og
medarbejdere inden for de
enkelte fagområder.

Det sociale og faglige
netværk i BITVA
Bestyrelsen ønsker, at ﬂest
mulige medlemsvirksom-

heder får glæde af BITVA
– medlemskabet. Derfor
ønsker bestyrelsen også at
styrke det sociale og faglige
netværk i BITVA, og at ﬂest
mulige deltager aktivt i foreningens sociale og faglige
liv.
Der var ikke spørgsmål
eller bemærkninger til årsberetning, hvorfor denne
herefter blev betragtet som
godkendt.

Hurtigt videre
Det næste punkt på dagsordenen var ’Fremlæggelse af

Politisk kommentator Søs Marie Serup,
der talte veloplagt
og humoristisk om,
hvem der har magten i det politiske
system. Ingen var
efter foredraget i
tvivl om, at det uden
sammenligning er
embedsværket og
ikke politikerne.

sidste års reviderede regnskab’, men da foreningen er
nystartet, var der ikke noget
regnskab for 2014. ’Forelæggelse af budget samt forslag
til indskud og kontingent’
var blevet vedtaget på den
stiftende generalforsamling
i november 2014, hvorfor
dette punkt også hurtigt
var overstået.
Alle valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter,
medlemmer til etisk nævn
samt revisor var sket på den
stiftende generalforsamling
i november 2014, hvorfor

Pålidelig
VW¡YP QJGH
måling!

chainflex holder:
53 millioner slag testet
®

Fail-safe
Simatic-familien
– har fået Q\HPHGOHPPHU
Læs mere om S7-1200F på
www.siemens.dk/safetyintegrated

BITVA har nu sin egen
kursusportal.
Uddannelse
BITVA ´s medlemmer skal
forberede sig til en mere
global konkurrence, og i den
sammenhæng bliver viden
stadig vigtigere. Bestyrelsen vil gerne kunne bidrage
til, at foreningen stiller de
nødvendige kompetencemæssige forudsætninger til
rådighed ved at spørge medlemmerne om deres behov
for viden og inspiration på
såvel leder- som medarbejderniveau.
Strategien er, at øge

www.brj.dk

T:4541 3040

Komplet program i magnetventiler
To-, tre- og ﬁre-vejs magnetventiler
til trykluft, væsker, damp og gasser
˾1/8” - 3”
˾Ëâ˛ÎÓʥ˛̋ÞÜãÕ˝ÚÞÓÖ150 bar
˾ à̋àôÜÎÓ˝ÚÞÓÖ1430 l/min.
˾ÖÖÏÝÞËØÎËÜÎ̋ÝÚôØÎÓØÑÏÜ
˾
˾ôÞÒÏÎÝÑÜËÎ˝ÚÞÓÖ 67
˾ËÕØÓØÑÝ×ËÞÏÜÓËÖÏ˝˜˜
 ˜˜
˾ Ù×ÚÖÏÞÚÜÙÑÜË×ÓÕśÖÏàÏØÞÓÖÏÜ
˾ Ù×ÚÖÏÞÚÜÙÑÜË×ÓØË×ßÜàÏØÞÓÖÏÜ
˾5/2-vejs styreventilblokke
ÜÙʨÌßÝ̙̚
˾ËÑØÏÞÝÚÙÖÏÜ̙̚
˾ÖÖÏÝÓÕÜÓØÑÝÕÖËÝÝÏÜ̙̚
˾ÖÏÕÞÜÙØÓÝÕÞÜãÕÖßʰÜÏÑßÖËÞÙÜ

Specialopgaver
udføres på vores
eget værksted

®

chainflex holder:
e-kæde servokabel CF21
Har overlevet mere end 53 millioner slag
ved en 20% mindre underbøjning. Bevist i
test 3841 af mere end 600 parallelt løbende
eksperimenter i det 1.750 m store testlaboratorium til
fleksible kabler. Kan beregnes online. Leveret fra lager
inden for 24 timer. Testinformationer og detaljer om igus kvalitetsstandarder under igus.dk/test3841
Ny chainflex garantiklub: 18, 24 eller 36 måneder
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®

®

Gratis vareprøve: Tlf. 86 60 33 73
®

plastics for longer life ...
®

ISO 9001
certiﬁceret
Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T: ͲͱͰͮͰʹͮͮ˾Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning
ÓØÐÙ̶ÑÜËØäÙá˛ÎÕ˾ááá˛ÑÜËØäÙá˛ÎÕ˾ááá˛ÞÜãÕÖßʰ˛Øß

WIKA’s tryktransmittere leveres i mange udførelser,
bl.a. kan vi tilbyde mere end 20 forskellige sanitære koblinger.
Kontakt plesner.as for at høre mere om de mange muligheder.
Tryk Temperatur Niveau
Flow Ventiler Fittings

fra 24h!

Besøg os: EuroExpo, Gävle

Tryktransmittere til sanitære opgaver

www.plesner.as

Test nr.
3841online
yderligere test,
levetid, finder &
butik på nettet
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