
 

 

HELGE MÆRSK BJERG FRA BJERG KØLE SERVICE APS 
STILLER OP TIL BESTYRELSEN 
Helge Mærsk Bjerg er kendt blandt mange som ”soft ice-Helge”, fordi han er en af de 
eneste i branchen, der er specialiseret i ismaskiner. Samtidig er han gennem sin 
private Facebook-bruger også medadministrator på blandt andet den største 
varmepumpe-gruppe, hvor hans fornemmeste opgave er at dele ud af sin 
mangeårige viden – og blive klogere på, hvad der rører sig på markedet.    

- Den viden du har, når du har været mange år i branchen, er ikke noget værd, hvis du 
ikke giver den videre eller holder dig opdateret. Derfor engagerer jeg mig på 
Facebook og deltager i alle de ERFA-møder, jeg kan, så jeg kan vide, hvad der rører 
sig på markedet. Det kan bestyrelsesarbejdet være endnu en fod ind i, samtidig med 
jeg kan gøre mit til, at de små kølefirmaer ikke bliver glemt, siger Helge Mærsk Bjerg, 
ejer af Bjerg Køle Service ApS. 

Han stiller op til Dansk Køl & Varmes bestyrelse med et klart budskab: Den grønne 
omstilling skal vinde frem, men det skal ikke være på bekostning af de små 
kølefirmaer, de små kunder eller de små anlæg.   

- På politisk plan er man bange for de små anlæg med syntetiske kølemidler, fordi 
man frygter, at de giver de største udslip, men hvis man ikke gør en større indsats for 
at kontrollere anlæggene, så får udfasningerne ikke den ønskede effekt. Anlæggene 
skal pålægges en kontrolordning, og der skal være større kvalifikationskrav for at 
arbejde med dem. På den måde sikrer man, at de små autoriserede kølefirmaer 
består, siger Helge Mærsk Bjerg og tilføjer: 

- Christian Ildor har for ikke så længe siden foreslået, at vi skulle lave en liste over 
anlæg, og hvornår de skal have eftersyn. Det, synes jeg, er genialt. Vi skal have noget 
mere kontrol, for på den måde kan vi sikre, at de små anlæg ikke bliver 
misvedligeholdt og på den måde bidrager negativt til den globale opvarmning. 

 

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