
 

HENRIK JEPPESEN FRA NORDIC KØLESERVICE 
A/S STILLER OP TIL BESTYRELSEN  

I omtrent to år har Henrik Jeppesen, 
medejer af Nordic Køleservice A/S, været 
bestyrelsessuppleant i Dansk Køl & 
Varmes bestyrelse. I fem år har han 
siddet med i bestyrelsen på Den jydske 
Haandværkerskole, hvor han har 
repræsenteret køleteknikeruddannelsen 
på vegne af Dansk Køl & Varme og Dansk 
Industri. Og nu stiller han op til Dansk Køl 
& Varmes bestyrelse.  

- Som repræsentant i bestyrelsen på DjH 
har jeg blandt andet været med til at få 
bygget et skolehjem. Der var jeg virkelig 
med til at beslutte noget, der fik 
betydning for andre. Det vil jeg også 
gerne gøre i Dansk Køl & Varmes 

bestyrelse. Blandt andet i forhold til min store kæphest: Lovgivning, lyder det fra 
Henrik Jeppesen. 

Han fremhæver lovgivning på varmepumpe-, kølemiddel- og køleanlægsområdet 
som noget af det, der står øverst på hans liste over ”mærkesager for 
bestyrelsesarbejdet”.  

- EU udstikker hele tiden nye stramninger på vores arbejde, som vi skal kunne 
overholde, men de danske myndigheder gør ikke nok for, at reglerne bliver overholdt 
i Danmark. Det kan ikke være rigtigt, at vi, der overholder reglerne, skal agere 
politibetjente over for andre kølefirmaer. Det er ikke vores ansvar. Hvis jeg bliver valgt 
ind i bestyrelsen, vil jeg arbejde for at fortsætte presset på myndighederne, fortæller 
Henrik Jeppesen.  

Som bestyrelsessuppleant har han været med på bestyrelsesinternatet, som fandt 
sted i sommer samt enkelte møder, og her har han netop fået et indblik i, hvordan 
bestyrelsen arbejder og allerede ER lykkedes med at skubbe til beslutningstagerne.  

- Den bestyrelse, vi på nuværende tidspunkt, får en positiv dialog i gang om de 
problemer, branchen står med, og Søren (direktør for Dansk Køl & Varme, red.) er 
rigtig god til at tage snakken videre til myndighederne. F.eks. er vi kommet igennem 
med af at få afskaffet bagatelgrænsen, at få defineret reglerne for varmepumper og 
så videre, siger Henrik Jeppesen og tilføjer:  

- Hvis du som et enkeltstående kølefirma skriver et brev til myndighederne, bliver du 
ikke hørt. Det er der meget større chance for, hvis du skriver på vegne af en hel 
organisation. Jeg vil gerne kunne lytte til de ting, mine kollegaer i branchen siger og 



 

vende dem i bestyrelsen. Det er nemmere som bestyrelsesmedlem end som 
suppleant.  

På Dansk Køl & Varmes generalforsamling, som finder sted den 5. november, kan du 
som stemmeberettiget medlem være med til at beslutte, om Henrik Jeppesen 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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