
 

 

ANDERS HANSEN FRA LF KØLETEKNIK A/S 
GENOPSTILLER TIL BESTYRELSEN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansen fra LF Køleteknik A/S har siddet i Dansk Køl & Varmes bestyrelse i syv 
år. Det startede med et prik på skulderen fra den nuværende formand, Christian Ildor, 
og siden da har det været ”dødspændende”, fortæller han. Derfor vil han gerne 
genopstille til bestyrelsen.  

- Det har været en spændende tid, vi har haft. Særligt de sidste fire år, hvor vi har 
rykket os rigtig meget. Både med ny direktør, større sekretariat og en forbedret 
kommunikationsindsats. Derfor kunne det sjovt at se, hvad vi kan udrette 
fremadrettet, siger Anders Hansen.  

Anders Hansen har blandt andet været med til at få startet ERFA-møderne op i 
landets regioner igen, at få oprettet en køletekniker grunduddannelse på TEC i 
Gladsaxe, og få ansat den nuværende direktør, Søren Bülow.  

- Da vi skulle ansætte en ny direktør for godt og vel tre år siden, ville vi gerne have én, 
der var tættere på Regeringen, og det fik vi med Søren. Den beslutning er nok den, 
jeg vil pege på, som har ført til de største resultater. Og med den fremtid vi går i møde 
med afskaffelse af HFC’erne, er det særligt vigtigt, at vi har en direktør, der kan være 
med helt fremme til at sætte fokus på vores branche. Det er for mig at se den 
vigtigste kæphest for Dansk Køl & Varme nu og her, siger Anders Hansen.  



 

Han peger på ERFA-møderne som det næste vigtige skridt, Dansk Køl & Varmes 
bestyrelse skal arbejde videre på.  

- Vi skal stå tættere sammen om at få lavet nogle lovlige anlæg, for at navigere i de 
mange nye regler er ikke bare ren Morten Korch. Vi skal holde os opdaterede på 
mange nye regler, f.eks. 5 tons-reglen, hvilke kølemidler, der bliver udfaset og så 
videre. Det kan vi ikke uden Dansk Køl & Varme. Særligt ikke, hvis man er et lille firma. 
Derfor skal vi have endnu flere til at deltage på ERFA-møderne, hvor Søren er god til 
at få lagt nogle facts på bordet. Jo flere vi er med på ERFA-gruppemøderne, jo større 
sandsynlighed er der også for, at vi ikke får lavet noget ulovligt, påpeger Anders 
Hansen.   

På Dansk Køl & Varmes generalforsamling, som finder sted den 5. november, kan du 
som stemmeberettiget medlem være med til at beslutte, om Anders Hansen skal 
stemmes ind i bestyrelsen igen. Læs mere om ham og de andre kandidater her: 
https://koeleteknik.dk/bliv-medlem/%C3%A5rsmoede-erfa-moeder-og-kurser/ 

 

https://koeleteknik.dk/bliv-medlem/%C3%A5rsmoede-erfa-moeder-og-kurser/

