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Festlig Bitva-dag i Brøndby
Torsdag samlede fuionsbrancheforeningen Bitva
medlemmerne i Michael Laudrup Lounge på Brøndby
Stadion. Faglige og sociale aktiviteter var rammmerne om
en festlig dag, hvor årsregnskaberne frem til 1. januar i de
tre fusionerede foreninger også skulle godkendes.
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Af:
John Nyberg

Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj & Automation,
Bitva, er en fusion af de hidtidige Brancheforeningen for
Automatik, Teknik & Transmissioner, ATT, Brancheforeningen for
Industriel Automation, BIA, samt Brancheforeningen Værktøj &
Værktøjsmaskiner, VOV. Og de tre hidtidige foreninger har nu
fået godkendt deres respektive 2014-regnskaber, og er herefter
indtrådt i fusionen pr. årsskiftet.
Ud over de formelle fremlæggelser af årsregnskaberne så var
der også ordinær Bitva-generalforsamling, aktivitetsmøder i de
nedsætte faggrupper, der bygger videre på de hidtidige fra de
tre foreninger, men nu er et tilbud til medlemmerne i hele
foreningen. Desuden var der to samlende faglige indlæg, hvor
Bitvas aktiviteter på den kommende HI ´15-messe, der holdes i
MCH-Messecenter Herning den 22. til 24. september, var i fokus
på det sidste.
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Eftermiddagens indlæg tog den nuværende kommentator,
tidligere spindoktor Søs Marie Serup sig af. Hun gav et levende
indblik i hvordan magten reelt er fordelt på Christiansborg, og
hvordan embedsværket fungerer.
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Fra MCH-Messecenter Herning var der inden middagen indlæg
ved HI-messeansvarlig Mona Jakobsen, der gav forsamlingen en
statusopdatering på årets industrimesse.
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