
 

 

 

CASPER CHRISTIANSEN FRA 
ADVANSOR A/S STILLER OP 
SOM 
BESTYRELSESSUPPLEANT 
DANSK KØL & VARMES 
BESTYRELSE  

Til generalforsamlingen den 6. november 
er der valg til Dansk Køl & Varmes 
bestyrelse. Casper Christiansen, Area Sales 
Manager ved Advansor A/S har meldt sit 
kandidatur til bestyrelsessuppleantposten. 

 

- Dansk Køl & Varmes bestyrelse består af installatørmedlemmer af forskellig størrelse, 
som ved en masse om, hvilke udfordringer branchen står med i det daglige. Jeg kan 
byde ind med viden om udvikling på bæredygtige køleprodukter og på den måde 
dels supplere det daglige arbejde og dels skubbe i den rigtige retning inden for den 
grønne omstilling på både kølesystemer og kølemidler, lyder det fra Casper 
Christiansen, som er Area Sales Manager ved Advansor A/S.  

Casper Christiansen er oprindeligt uddannet køletekniker, senere energiteknolog og 
nu stiller han op til bestyrelsen i Dansk Køl & Varme. Det gør han, fordi han gerne vil 
engagere sig endnu mere i det arbejde, som Dansk Køl & Varme gør for særligt den 
grønne omstilling, fortæller han.  

- Advansor A/S er en af de største producenter af CO2-anlæg i verden, og vi er 
samtidig en virksomhed, der bidrager til FN’s Verdensmål gennem måden, vi 
producerer vores anlæg på, håndterer affald på og gennem de ambitioner, vi sætter 
for en bæredygtig fremtid, siger Casper Christiansen og tilføjer: 

- I mit daglige virke arbejder jeg med CO2-anlæg, men mit hovedfokus i 
bestyrelsesarbejdet er at skubbe på en bæredygtig udvikling, dette gennem 
energirigtige kølesystemer med naturlige kølemidler.  

Han ser det som en styrke for branchen, hvis bestyrelsen både rummer 
installatørernes perspektiver og en leverandørs perspektiv, for på den måde kan de 
bæredygtige løsninger komme ud og leve i samfundet.      

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