Društvene vijesti
SKUPŠTINA DGIT VARAŽDIN I OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA
U Varaždinu je 24. siječnja 2003.
održana redovna godišnja Skupština
Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin (DGIT Varaždin).
Nešto prije toga na svečanoj su sjednici Predsjedništva otvorene prostorije Društva u prostorijama u vlasništvu Zagorja Tehnobeton d.d. u Aninoj
ulici 11, u zgradi u kojoj su smještene
brojne varaždinske udruge. Društvo
je dosad bilo beskućnik pa su male
prostorije na 4. katu zaista značajan
napredak za to vrlo aktivno Društvo.
Prostorije, zapravo jedna soba, uređene su dobrovoljnim radom članova, a otvorene su baš onako kako građevinarima priliči – umjesto presijecanjem vrpce rezanjem čelične armaturne žice.
Skupština je održana u hotelu Turist,
a nazočno je bilo stotinjak članova.
Skup je najprije pozdravio uime
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera tajnik Andro Nižetić, dipl.
ing. građ., koji je Skupštini poželio
uspješan rad. To su isto učinili i predstavnici grada i Županije te drugih
varaždinskih tvrtki i udruga. U svom
je obraćanju skupu Nada Zadravec,
dipl. ing. građ., predsjednica DGIT-a
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Varaždin, najprije pozvala na minutu šutnje za uoči skupštine preminulog Marka Majcena, dipl. ing. građ.,
inače aktivnog člana Društva i Predsjedništva. Zatim se zahvalila svima
koji su svojim prilozima omogućili
otvaranje prostorija i uspješnu orga-

Svečano presijecanje žice na ulazu u nove
prostorije

nizaciju Skupštine, a posebno tvrtki
Zagorje i njezinu direktoru i vlasniku Miroslavu Buniću, dipl. ing. građ.,
koji su prostorije ustupili na uporabu. Društvo tako konačno ima svoju

adresu i u nju može smjestiti arhiv
koji kao jedna od najstarijih, najbrojnijih i najaktivnijih članica HSGI-a
posjeduje od 1959. U izvješću predsjednice govorilo se o aktivnostima
između dviju skupština, a kao poseban uspjeh istaknuta je organizacija
proširene sjednice Predsjedništva
HSGI-a 12. ožujka 2002., posjet
Sajmu obrtništva u Münchenu, stručne ekskurzije u Termiku u Novom
Marofu i na gradilišta autoceste kod
Sv. Roka i Brezničkog Huma. Istaknula je dobru suradnju sa srodnim
društvima u Čakovcu i Vinkovcima
te s varaždinskim društvom Via-vita.
Na kraju je dodala da Društvo planira skoru stručnu ekskurziju u Švicarsku i Kinu.
U nastavku Skupštine saslušano je
izvješće blagajnice i Nadzornog odbora te određena visina članarine za
2003. Usvojen je i program rada i
izmijenjen Statut Društva, zapravo
onaj njegov članak koji govori o sjedištu DGIT-a Varaždin. Nakon završetka radnog dijela skupštine članovi
Društva i njihovi gosti nastavili su
se zajednički družiti.
B. N.
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