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Covid-19-krisen gør det fortsat prak-
tisk umuligt at mødes i større forsam-
linger.

Derfor har BITVA-bestyrelsen beslut-
tet sig for at holde også den kommen-
de, ordinære generalforsamling, på
den oprindelige dato, den 18. marts,

klokken 15.00 til 16, virtuelt via Micro-
soft Teams.

Selve programmet vil blive indledt
klokken 13.30, hvor et aktuelt oplæg
vil være omdrejningspunktet, mens
den mere formelle del, med dagsor-
den i henhold til vedtægterne, holdes

fra klokken 15. Det øvrige planlagte
program udskydes til senere, når det
igen bliver praktisk muligt at forsam-
les, oplyses det, idet BITVA-bestyrel-
sen understreger, at det glæder man
sig i høj grad til, så der bliver lejlighed

til også at netværke ansigt til ansigt.
Indkaldelse med videre følger fra

BITVA-sekretariatet.
jn

Ved den seneste BITVA-medlemsaktivitet med Forsvarsministeriets Materiel-
og Indkøbsstyrelse var Teams også i brug.

Ordinær 
generalforsamling
18. marts 
bliver virtuel
De aktuelle restriktioner betyder, at også dette års
ordinære generalforsamling, der holdes 18. marts,
bliver en virtuel en af slagsen, som BITVA afvikler
virtuel i Teams.

stilling af blandt andet løfteåg, rørbøjler
og mandskabskurve med mere.

SICK A/S
Sick meddeler, at salgs- og service-
selskabet har ansat Henrik Sønder-
gaard som salgsingeniør på Fyn og i
Trekantsområdet.

Han skal særligt have industrielle
sensorer som produktspeciale.

Henrik Søndergaard medbringer erfa-
ring inden for salg og rådgivning af
tekniske løsninger, blandt andet igen-

nem tidligere stillinger hos Siemens,
JUMO samt SEW.

KUKA NORDIC AB
Kuka Nordic har udnævnt Kim Reeslev
til salgschef i hele organisationen, og
han overtager dermed ansvaret for
salgsarbejde i de nordiske såvel som
de baltiske lande.

For Kim Reeslev vil det være en for-
holdsvis kort startafstand til jobbet, da
han har været Kuka Nordics Country
Manager i Danmark siden 2010, og er

fortrolig med branchen og de udfor-
dringer og muligheder, som kunder
står over for. 

Herudover har han også i de seneste
år påtaget sig hvervet som formand
for Dansk Robot Netværk, DIRA.

THORSEN & PETERSEN  VVS
Ligesom Lars Petersen og Jan Mieritz
fra Thorsen & Petersen VVS var Jacob
Bager i lære hos Erik Hansen VVS i 
Roskilde, og de tre blev udlært sam-
men i 1990. 

Efterfølgende besluttede Jacob Bager
at forfølge drømmen om at blive selv-
stændig blikkenslagermester. Det viste
sig at være en god beslutning, da han
med stor succes siden har drevet egen
virksomhed i tre årtier.

Efter 30 år samles de gamle lærlinge
nu igen, da Jacob Bager i en tid med
stigende krav til administration, doku-
mentation og salgsindsats har valgt at
blive en del af Thorsen & Petersen VVS
i Roskilde, der har 25 medarbejdere og
tilbyder løsninger inden for VVS, fjern-
varme, gas og blikkenslagerarbejde.

Hos Thorsen & Petersen VVS bliver
Jacob Bager som senior blikkenslager-
installatør ansvarlig for driften i blik-
kenslagerafdelingen og servicering af
kunderne med professionelle løsnin-
ger.
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