
Forslag til vedtægter for Dansk Køl & Varme GARANTI 

 

Navn og hjemsted 

§ 1 

Navn: 

Dansk Køl & Varme GARANTI 

Hjemsted: 

Dansk Køl & Varmes sekretariat 

Vestergade 28, 4000 Roskilde 

 

Formål 

§ 2 

Garantiordningen har til formål at kompensere kunder af Dansk Køl & Varmes medlemmer for 
tab i forbindelse med en medlemsvirksomheds hændelige undergang jf. §4. 

Garantien gælder såvel erhvervs- som privatkunder. 

 

Medlemsforhold 

§ 3 

I Dansk Køl & Varmes vedtægter § xx er følgende fastlagt: 

”Dansk Køl & Varme etablerer og driver et Godkendelsesudvalg for Køletekniske Installationer 
med tilhørende Garantiordning. Dansk Køl & Varmes bestyrelse fastsætter vedtægterne og 
nærmere retningslinjer for Godkendelsesudvalget og garantiordningen. Et medlem af Dansk Køl 
& Varme er automatisk dækket af Dansk Køl & Varmes garantiordning. 

Varemærker registreret for Dansk Køl & Varmes Garantiordning, må alene anvendes af 
medlemmer af Dansk Køl & Varme. 

 

Garantiens dækning 

§ 4 

Garantiordningen dækker alene situationer, hvor et medlem af Dansk Køl & Varme på grund af 
virksomhedens hændelige undergang er forhindret i at fuldføre et arbejde, og hvor der har 
fundet forudbetaling sted. Den kunde som har forudbetalt for arbejdet, kan ansøge 
Godkendelsesudvalget for Køletekniske Installationer om kompensation.  

Garantien ydes som udgangspunkt som erstatningsarbejde udført af et andet medlem af Dansk 
Køl & Varme. Der ydes kun økonomisk erstatning såfremt Godkendelsesudvalget vurderer, at 
erstatningsarbejde ikke er muligt.  



Garantien dækker op til kr. 50.000 per medlem. Såfremt Godkendelsesudvalget giver medhold til 
flere, samtidige ansøgninger om det samme medlem, skal garantien deles ligeligt imellem 
ansøgningerne.   

Garantiordningen kan højest udbetale 150.000 kroner per år (garantisummen). 
Garantiordningens år følger Dansk Køl & Varmes regnskabsår. Såfremt der gives medhold til flere 
ansøgninger end der er resterende garantisum i året, deles den resterende garantisum ligeligt 
imellem de ansøgere som får medhold. 

Kun sager, der er behandlet i Godkendelsesudvalget for Køletekniske Installationer, kan føre til 
erstatning fra garantiordningen. 

Når garantisummen er opbrugt, skal nye, indkomne ansøgninger afvises. 

Garantiordningens forpligtelser ophører overfor en ansøger, hvis ansøgeren indbringer sagen for 
domstolene. 

 
§5. Godkendelsesudvalget for Køletekniske Installationer 

Godkendelsesudvalget består af 3 til 5 personer, der udpeges af Dansk Køl & Varmes bestyrelse 
for en 2-årig periode. Medlemmer udpeges når Dansk Køl & Varmes bestyrelse konstituerer sig. 

Godkendelsesudvalgets medlemmer skal have indsigt i forretningsdrift i køle- og 
varmepumpebranchen. 

Godkendelsesudvalget vælger selv en formand fra sin midte. Afgørelser træffes med simpelt 
flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Godkendelsesudvalget mødes én gang i kvartalet hvis der er ansøgninger at behandle. 

Godkendelsesudvalgets sekretariatsfunktion varetages af Dansk Køl & Varmes sekretariat. 

 
§6. Procedure for ansøgning og behandling af ansøgning 

Ansøgning indgives skriftligt til Godkendelsesudvalget for Køletekniske Installationers sekretariat. 

Sekretariatet kan af parterne afkræve sådanne oplysninger, som anses for nødvendige for sagens 
forsvarlige behandling – herunder en besigtigelse. 

Ansøger skal overfor Godkendelsesudvalget for Køletekniske Installationer dokumentere, at der 
har fundet forudbetaling sted. Ansøgning skal indgives inden for rimelig tid og senest 6 måneder 
efter omhandlede medlems sidste arbejde på installationen. Hvis der intet arbejde er udført, 
regnes de 6 måneder fra datoen for aftalen indgået imellem kunden og medlemmet. 

Godkendelsesudvalget skal indhente dokumentation for, at omhandlede medlemsvirksomhed 
er ophørt eller uundgåeligt ophører.  

Kan sagen ikke belyses tilstrækkeligt for en forsvarlig behandling, skal den afvises. 

Såfremt Godkendelsesudvalg for Køletekniske Installationer giver ansøger medhold, skal Dansk 
Køl & Varme udpege et medlem af Dansk Køl & Varme, der udfører arbejde for ansøger for et 
beløb svarende til den del af forudbetalingen, som ansøger ikke har fået udført arbejde for.  

Beløbet godtgøres det medlem, der indtræder i arbejdet. Hvis det ikke er muligt at få et medlem 
til at indtræde i arbejdet, kan beløbet udbetales til ansøger. 



Anmodning fra ansøger om udførelse af erstatningsarbejde i henhold til kendelsen i 
Godkendelsesudvalget skal fremsættes senest 6 måneder fra forkyndelsen af 
Godkendelsesudvalgets afgørelse. 

Hvis ansøger afviser det af godkendelsesudvalget udpegede medlem, bortfalder garantien.  

Garantiordningen er ikke forpligtet til at udpege et medlem til mere arbejde end det beløb som 
garantien svarer til. 

 

§7. Garantiordningens økonomi m.m. 

Der føres separat regnskab over indtægter og udgifter for garantiordningens virksomhed. Regn-
skabsåret følger Dansk Køl & Varmes regnskabsår. 

Ændring af disse vedtægter kan vedtages af Dansk Køl & Varmes bestyrelse. 


