
 

 

 

Oversigt over medlemskategorier 
Medlemskategorierne afgør kontingentprisen hos Dansk Køl & Varme, men alle 
medlemskategorier har samme medlemsfordele. 

a) 1-mandsfirmaer - Ordinært medlem*: 

Hvis virksomhedens drives af én person med autorisation til at arbejde med køleteknik, 
tilhører virksomheden denne kategori. Medhjælpende ægtefælle og eventuelle lærlinge 
tælles ikke med i antallet af ansatte. 

b) 2-9 ansatte - Ordinært medlem*: 

Hvis virksomheden har 2-9 ansatte, der enten er autoriserede til at arbejde med 
køleteknik eller administrerer den køletekniske del af virksomheden, hører 
virksomheden til i denne kategori**. Medhjælpende ægtefælle og eventuelle lærlinge 
tælles ikke med i antallet af ansatte. 

c) 10-19 ansatte - Ordinært medlem*: 

Hvis virksomheden har 10-19 ansatte, der enten er autoriserede til at arbejde med 
køleteknik eller administrerer den køletekniske del af virksomheden, hører 
virksomheden til i denne kategori**. Medhjælpende ægtefælle og eventuelle lærlinge 
tælles ikke med i antallet af ansatte. 

d) 20 ansatte og derover - Ordinært medlem* 

Hvis virksomheden har 20 ansatte eller derover, der enten er autoriserede til at arbejde 
med køleteknik eller administrerer den køletekniske del af virksomheden, hører 
virksomheden til i denne kategori**. Medhjælpende ægtefælle og eventuelle lærlinge 
tælles ikke med i antallet af ansatte. 

e) Leverandørmedlemmer 

Hvis virksomheden er leverandør eller grossist til den køletekniske branche, men ikke 
udfører køleteknisk arbejde, hører virksomheden til i denne kategori. Hvis virksomheden 
er leverandør eller grossist, men også håndterer køletekniske opgaver, kontakt venligst 
sekretariatet på: Info@koeleteknik.dk eller 46 32 21 11 til hjælp med indmeldelsen. 

f) Koncernmedlemmer 

Hvis koncernen er indehaver af flere virksomheder med køletekniske opgaver kan der 
være penge at spare ved indmelding i denne kategori. Koncernmedlemsskabet gør det 
muligt at indmelde flere virksomheder under samme medlemskab i stedet for at 
indmelde flere ordinære medlemmer. 

g) Passive medlemmer 

Hvis du tidligere har været indehaver af en medlemsvirksomhed, men grundet pension 
eller ophør ikke længere driver virksomhed, har du mulighed for at blive passivt 
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medlem. Det passive medlemskab er altså for enkeltpersoner med tidligere tilknytning 
til Dansk Køl & Varme, som stadig ønsker at holde sig opdateret. 

s) Serviceabonnement 

Hvis virksomheden ikke udfører køletekniske opgaver eller leverer produkter til 
kølebranchen, kan virksomheden muligvis indmeldes under et serviceabonnement. 
Denne kategori er eksempelvis for myndigheder og uddannelsesinstitutioner eller 
rådgivere på køletekniske entrepriser, der ønsker samme medlemsfordele som resten af 
Dansk Køl & Varmes medlemmer. 

 

*Som ordinære medlemmer (kategori a, b, c, d, og f) kan optages virksomheder, som er i 
besiddelse af autorisation/anerkendelse/ISO 9001 certifikat i henhold til den for 
branchen til enhver tid gældende lovgivning, og hvor virksomhedens hovedaktivitet er 
opbygning, installation, servicering og de med disse aktiviteter afledte almindelige 
følgeaktiviteter, som f.eks. salg og indkøb. Læs mere i Dansk Køl & Varmes vedtægter. 

**I kategorien ordinære medlemmer, medregnes et passende antal administrativt 
personale i antallet af ansatte. Det betyder, at antallet af administrativt personale, der er 
med til at drive den del af virksomheden, der håndterer køletekniske opgaver, 
medregnes i optegnelsen over antal ansatte.  
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