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Martin de Feuth Jensen
nu divisionsdirektør
hos Løwener
Martin de Feuth Jensen er ansat som divisionsdirektør for sektorerne Industri, Proces &
Værksted hos V. Løwener A/S.
Af John Steenfeldt-Jensen
Løwener har pr. maj ansat Martin de
Feuth Jensen som divisionsdirektør,
CCO, for sektorerne Industri, Proces &
Værksted.
Sektoren ”Industri” omfatter udstyr til
eksempelvis svejsning, skæring eller
måling, ”Proces” omhandler alt i pum-

per og flowteknik til procesteknisk effektivisering, og ”Værksted” tilbyder
udstyr til servicering af køretøjer ogkomplette værkstedsløsninger inden
for auto- og transportbranchen.
Martin de Feuth Jensen, der er 36 år,
har en kommerciel uddannelse og har i
sin professionelle karriere varetaget
kunde- og salgsrelaterede stillinger

Martin de Feuth Jensen er pr. 1. maj 2020 blevet ansat som divisionsdirektør,
CCO, for sektorerne Industri, Proces og Værksted hos V. Løwener A/S.
hos F.L. Smidth A/S, hvor han blandt
andet var udstationeret i Indien, og senest hos Lemvigh-Müller A/S, Industri,

hvor han var ”Head of Sales, Industri
Øst” med ledelses- og budgetansvar
for internt og eksternt salg.

BITVA-generalforsamling skubbet til 5. november
I en tidligere udgave af Automatik & Proces blev der ”varmet op til generalforsamling i Brancheforeningen
for Industriel Teknik, Værktøj & Automation, BITVA, i marts. Den blev siden udsat, og er nu planlagt til
5. november, hvor den vil indgå i BITVA 24h-døgnet.
Siden generalforsamlingen 2020 skulle være afviklet, har Covid-19-krisen
præget begivenhederne, og herunder
også sekretariatets dagligdag.
Meget har ændret sig for os alle på
alle fronter siden 12. marts, og ingen
af os ved hvordan 2020 vil forløbe –
det eneste vi med sikkerhed ved er, at
al aktivitet vi være omgærdet med et
forbehold om hvordan vi som privatpersoner, virksomheder, land og ja
hele verden tackler Covid-19.
Vi som leverandører af tekniske
løsninger til alle dele af de danske
eksportvirksomheder ser nu også
grønt, og har som branche en interesse i (og et ansvar for) at være frontløber på området.
Det vil indgå i den række af seminarer og kurser med temaer inden for digitalisering såvel som faglige kurser
om indgåelse af aftaler, salgs- og leveringsbetingelser, udbudsret, ATEX
og instrumentering, godt supporteret
af faggrupperne, hvor vores fagområde og interesser dyrkes i mindre grupper. Det er vigtigt for bestyrelsen, at
alle faggrupper fungere godt, og derfor vil der hele tiden blive kigget på,

om det er de rigtige virksomheder,
som er sat sammen i den enkelte
gruppe.
Bestyrelsens arbejde med strategien
om, at BITVA skal være mere synlig,
synes at bære frugt. Det giver sig til
udtryk her i Automatik & Proces, såvel
som i øvrige dele af fagpressen. BITVA
er også blevet langt mere synlig på
LinkedIn – hvor vi over det sidste år
næsten har fordoblet vores følgere –
og vi har langt flere opslag med gode
eksponeringer og links.
Vores ”nye” hjemmeside synes også
at fungere særdeles godt – både i forhold til opdateringer og let tilmelding
til vores mange arrangementer. Det
er et godt fundament for vores forening, at vi har en velfungerende
hjemmeside, der hele tiden kan (og
skal) udfyldes med det, der er relevant
for medlemmerne
Besøg hos medlemmerne af sekretariatet har været en af bestyrelsens
helt store fokusområder. BITVA er en
stor forening med over 140 medlemsvirksomheder og det er derfor vigtigt,
at vi mødes direkte med medlemmerne og får indsigt i medlemmernes be-

hov, forslag og input, så vi kan sørge
for, at foreningen har de rigtige tilbud
og de rigtige fokusområder. Så har I
ikke allerede haft besøg af sekretariatet, så henvend jer gerne, så I kan
komme med på listen.
Modtagerantallet af BITVAs nyhedsbreve er også støt stigende og der er
nu langt over 200 modtagere. Her under Covid-19-krisen har nyhedsbrevet
været en god hjælp til at få målrettet
relevant information om hjælpepakker, webinarer og politiske udmeldinger mv.
Det har været en del af bestyrelsens
strategi, at BITVA sætter nogle større
fodspor i Dansk Erhverv– både forstået som, at vi bliver mere synlige
blandt de mange medlemmer og
brancher i Dansk Erhverv, som at vi
også er med til at påvirke retningen
for Dansk Erhverv. I bestyrelsen
mener vi helt klart, at det er lykkes for
BITVA – vi har stor bevågenhed fra direktionen i Dansk Erhverv, vi har en
fast plads i Dansk Erhvervs bestyrelse
og i det nye Techudvalg, der skal
komme med politiske forslag på det
digitale område.

Der er nok heller ikke mange, som
det er gået ubemærket forbi, at der
under Coronakrisen har været et utal
af webinarer gennem Dansk Erhverv
om blandt andet indholdet i de forskellige hjælpepakker, hvor der har
været intet mindre en 214 deltagere
fra BITVA-virksomheder. BITVA afholdt
inspireret af de mange webinarer
med hjælp fra Dansk Erhverv vores
eget webinar om hjælpepakkerne.
Rådgivning af medlemmerne er en
af hjørnestene i Dansk Erhverv og her
har Covid-19-krisen i den grad vist,
hvor langt denne rådgivning har rakt.
Over 44 procent af BITVA-medlemmerne har talt med en jurist i enten
den erhvervsjuridiske eller ansættelsesretlige hotline – og mange af jer
har endda ringet flere gange.
På gensyn til BITVAdøgnet 24h i
Sorø, hvor vi også afholder BITVAs
ordinære generalforsamling.
Marianne Eltong Gade
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