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JULEHILSEN
FRA BITVA-FORMANDEN
2020 bliver et år, som mange vil huske for Covid-19, håndsprit og mundbind med videre.
Formanden for Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj & Automation, BITVA,
udtrykker i denne hilsen håb om, at 2021 bliver mere forudsigeligt.
”Jeg er sikker på, at BITVA og vores medlemmer går et
spændende 2020 i møde”, sådan sluttede jeg min julehilsen
i 2019!
Sikket et år 2020 har været. Meget anderledes end nogle
af os havde forestillet os, i vores privatliv eller i vores virksomheder. Da nytårsklokkerne ringede den 1. januar 2020, var
det nok de færreste af os, der tænkte på Covid-19, mink,
håndsprit, hjælpepakker eller mundbind, som vigtige ord eller
hændelser vi skulle forholde os til i år.
Vi var alle klar, havde en plan, indtil vi måtte lave en ny!
BITVA-medlemmerme har været hurtige til at navigere i
ukendt farvand og sammenlignet med mange andre brancher, har mange BITVA-medlemmer været heldige, selv om
mange har lidt, nogle har gjort det godt og få har klaret sig ﬂot.
Heldigvis er noget ved det gamle, og det har vi brug for
– nu kommer julen igen i år den 24. december og den skal vi
heldigvis ikke lave om på. Den er nok mere kærkommen end
nogensinde før. Så lad julen komme over os, rundt om os og
i os, uden vi skal gøre modstand, for vi vil fra mørke til lys, fra
kaos til fred, væk fra dagligdagens travlhed og i stedet være
sammen med dem vi holder af. Det har vi fortjent som aldrig
før!
Selv om 2020 har været et udfordrende år, kan vi se tilbage
på mange arrangementer i BITVA. Der er blevet holdt en
række seminarer og kurser med temaer inden for digitalisering såvel som eksempelvis indgåelse af aftaler,
salgs- og leveringsbetingelser, udbudsret, ATEX og træning i
instrumenteringsprodukter og principper, samt et stærkt
samarbejde med Dansk Erhverv, hvor vi havde et webinar
omkring hjælpepakkerne målrettet mod medlemmerne
i BITVA.
Vi nåede vores årlige golfarrangement i august, inden vi
lukkede ned igen. Vi ﬁk holdt vores generalforsamling virtuelt

i november, meget anderledes og noget, som jeg ikke håber
skal ske igen til næste år!
Flere nye medlemmer er det blevet til, og fra den 1. januar
har brancheforeningen Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening, DVF, besluttet at blive en del af BITVA. Vi byder jer alle
velkommen og glæder os over, at det arbejde vi gør, bliver
bemærket og værdsat, så det tiltrækker nye medlemmer og
andre foreninger har lyst til at blive en del af BITVA.
Samarbejdet med Dansk Erhverv har udviklet sig yderligere,
som begge parter har ønsket. BITVA og Dansk Erhverv har
fornyet samarbejdsaftalen til gavn for BITVA’s udvikling og
vores medlemmer. I år er vi også kommet med i Tech-udvalget, sammen med mange toneangivende proﬁler fra det danske erhvervsliv, hvor vi har været med til at udarbejde 27
stærke forslag til digitalisering til gavn for Danmark, som kan
læses i magasinet ”Digital handlekraft”, som alle vores medlemmer har modtaget.
BITVA ser positivt på fremtiden, og vi skal nu i gang med
at planlægge vores strategi for de næste 18 måneder.
BITVA er, hvad vi er, indtil vi skal noget nyt eller måske, er
det godt nok, som det er?
Jeg håber, at vi igen i 2021 kan byde velkommen til vores
generalforsamling den 18. marts og til vores BITVAdøgnet 24h
i november og en masse andre spændende arrangementer.
I BITVA går vi et meget interessant og udfordrende 2021 i
møde, hvor ingen for nuværende ved, hvad der sker, men på
vegne af bestyrelsen og brancheforeningen, vil jeg ønske alle
en rigtig glædelig jul samt ønske at alle vil få et succesrigt
2021 – både privat som erhvervsmæssigt.
De bedste jule- og nytårshilsner
Allan Nelbom
Formand for BITVA

