
Rudi Weje fra Nordkøl ApS stiller op som 
bestyrelsessuppleant  

 
Til Dansk Køl & Varmes generalforsamling, som finder sted den 5. november i 
forbindelse med Årsmødet, er der valg til bestyrelsen. Rudi Weje fra Nordkøl ApS har 
meldt sit kandidatur til posten som bestyrelsessuppleant, efter flere prik på 
skulderen.   

Af Anni M. Wiecka  

- Da jeg blev spurgt, om jeg ville være en del af bestyrelsen, sagde jeg som det første, 
at ”det har jeg for travlt til”, men på det punkt adskiller jeg mig jo ikke fra andre i 
branchen. Hvis der ikke er nogen, der melder sig til bestyrelsesposterne, så har vi på 
sigt ikke nogen brancheforening, og det ville jo være en skam, fortæller Rudi Weje, 
som er medejer og teknisk direktør for Nordkøl ApS, der holder til i Hanstholm.  

Han har sagt ”ja” til at stille op som suppleant til Dansk Køl & Varmes bestyrelse, efter 
både medlemmer af bestyrelsen og øvrige medlemmer af brancheorganisationen, 
prikkede ham på skulderen.  

- Det er en spændende branche, som jeg har været en del af i mange år, og jeg vil 
gerne være med til at præge den. Men jeg vil gerne have et indblik i 
bestyrelsesarbejdet, før jeg beslutter om, ”jeg vil med videre”. Derfor er posten som 
bestyrelsessuppleant perfekt for mig, siger Rudi Weje.  

Nordkøl ApS arbejder særligt inden for det maritime og med køleanlæg til industri. 
De tæller syv medarbejdere og hører dermed til i kategorien ”mellemstor 
virksomhed”, og så er de også en del af den nyoprettede ERFA-gruppe Nord. 

- Det lyder jo så fint, når du siger det på den måde, men ja, jeg repræsenterer de 
mellemstore virksomheder, dem, der holder til heroppe nordpå, og så er vi heller ikke 
særlig mange, der arbejder inden for det maritime, så den verden kan jeg også byde 
ind med noget fra, fortæller Rudi Weje.   

 


