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BITVAdøgnet 24h 
samt ordinær 
generalforsamling 5/11

BITVA-golf i det 
nordfynske

Comwell Sorø danner i år rammerne om
BITVAdøgnet 24h samt BITVAs ordinære 
generalforsamling. Dagen starter klokken 10.30 
med gruppemøder, fulgt op af indlæg og general-
forsamlingen, hvorefter programmet også byder 
på flere indlæg.

Langesø Golf Clubs faciliteter udgør rammerne 
når årets BITVA-golf afholdes 28. august.

Det er et tæt program, der venter del-
tagerne ved årets BITVAdøgnet 24h,
som er tilpasset ønsker fra deltagerne
ved tidligere lejligheder.

Der indledes om formiddagen med
gruppemøder med efterfølgende let
frokost. Herefter følger et spændende
indlæg ved Dennis Nørmark, der stiller
skarpt på ellers overflødige opgaver,

som arbejdstiden mange steder bliver
fyldt op med.

Efter en kort pause er det tid for
årets ordinære generalforsamling, der
bliver fulgt op overrækkelse af BIT-
VA’s Elevpris.

Klokken 16.15 gælder det præsenta-
tion af Dansk Erhvervs strategi ved
Morten Langager. 

Klokken 17 er det så tidligere stats-
minister Lars Løkke Rasmussen, der
får taletid, og gæster med indlægget
”Befrielsens øjeblik”.

Afslutningsvis er der middag, hvor

arrangementet også omfatter under-
holdning ved ”Rytteriet”.

Tilmelding til sekretariatet senest 15.
oktober

Marianne Eltong Gade

Comwell Sorø danner i år de fysiske rammer om BITVAdøgnet 24h-
arrangementet.

De idylliske rammer ved Langesø Golf Club, lidt nord for Odense, danner i år
rammerne om BITVA-golfmesterskaberne.

Brancheforeningen af tekniske leve-
randører inden for Industriel Teknik,
Værktøj & Automation, BITVA, afvikler
hvert år golfmesterskaber. 2020-ud-
gaven er henlagt til nordfynske Lan-
gesø Golf ved Morud.

Arrangementet finder sted fredag
den 28. august. Både ”professionelle”
som helt uøvede fra medlemsvirk-
somhederne indbydes her til at del-
tage i kampen om pokal- og mester-
skabet 2020. 

Langesø Golf Clubs faciliteter udgør
rammerne, hvor kolleger mødes på
kryds og tværs. Og helt i tråd med det
sociale sigte arrangeres ”golf for sjov”
for ikke golfere med maksimalt 12 spil-
lere.

For de øvede holdes turneringen
som Stableford med gunstart klokken
10.00 bagud med maksimum 60 spil-
lere på stor bane. Der spilles ud fra
maksimalt 36 slag på banen, valgfrit
fra rød som gul tee.

Prisen er 250,- pr. person for de to
første tilmeldte pr. virksomhed. Tredje
og følgende skal betale 650,-  pr. per-
son. oplyser BITVA, der glæder sig til
at mødes til en sjov og hyggelig dag 
i solen på golfbanen!
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