
Mail udsendt den 08-11-22 

Kære deltager til Dansk Køl & Varmes generalforsamling og Årsmøde 2022. 

 

For ledsagere til dagsarrangementet fredag: 
Ledsagere til Dansk Køl & Varmes Årsmøde 2022 skal blive i forhallen til Grundfos Center 
sammen med Anja Vestergaard, Senior Event Coordinator fra Grundfos. Anja 

Kære deltager til Dansk Køl & Varmes vores generalforsamling og Årsmøde 2022. 
  
Nu er der kun få dage, til Årsmødet 2022 løber af stablen. Vi glæder os til at se dig til 
pumpe-nørderi, god mad, festlige indslag og vigtige drøftelser for køle- og 
varmepumpebranchens fremtid.  
  

Herunder er lidt praktiske oplysninger: 
Vi mødes på Grundfos Center, Poul Due Jensens Vej 23. kl. 9.00 fredag den 11. november. 
Bemærk, at denne adresse ikke er Grundfos’ hovedadresse (den, som oplyses, når man 
søger på ”Grundfos” på Google).  
  
På Grundfos Center, Poul Due Jensens Vej 23 (se billede nedenfor), skal du henvende dig 
i receptionen for at blive registreret og få udleveret et adgangstegn. 
Stemmeberettigede medlemmer får desuden udleveret stemmesedler i forbindelse 
med registreringen. 
  

  
 
 

For ledsagere til dagsarrangementet fredag: 
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Vestergaard er med ledsagerne hele dagen. Først på ledsagerturen på Grundfos Center, 
som foregår til fods og dernæst med bus til Viborg, hvor den øvrige del af 
ledsagerarrangementet finder sted. Det kan du læse mere om i programmet her samt i 
Facebook-gruppen ”Kølekoner”, som du kan anmode om medlemskab i.  
 
Når ledsagerprogrammet slutter cirka kl. 16.30, vil ledsagere blive kørt i bus tilbage til 
Peak 12°.  
  
For deltagere til dagsarrangementet fredag, herunder generalforsamlingen:  
Deltagerne til generalforsamlingen skal efter, de er blevet registreret, gå til Event Hall’en, 
hvor Generalforsamlingen finder sted. Efter generalforsamlingen følger et program med 
oplæg fra Grundfos og en rundvisning, som giver et indblik i både Grundfos’ historie, 
produkter og perspektiver på fremtiden. Læs mere i programmet.  
 
Vi gør opmærksom på, at vi som en del af rundvisningen på Grundfos skal besøge deres 
UP-fabrik. Her skal der benyttes sikkerhedssko. Da Grundfos kun har et begrænset antal 
sikkerhedssko til gæster, må du meget gerne medbringe dine egne sikkerhedssko.   
 
Når programmet hos Grundfos slutter omkring kl. 16.30, skal du køre i egen bil til 
Tinghallen og/eller Peak 12°-hotel. 
  
Hotelinformationer:  
Hvis man har booket overnatning fra den 11. november, vil der være tid til at tjekke ind 
på hotellet, Peak 12°, efter dagsarrangementet fredag og inden aftenarrangementet 
starter. Peak 12° ligger på Tingvej 10, 8800 Viborg.  
Hvis du har booket et værelse, modtager du en SMS fra hotellet med værelsesnummer, 
dørkode og wifi-kode. 
  

Aftenarrangement, herunder festmiddag og underholdning 

Deltagere og ledsagere mødes i Tinghallens Foyer til gruppebillede kl. 18.45. Sørg for at 
komme i god tid! Derefter går vi til festen i selskabslokalet på første sal. Festen starter 
klokken 19. 
  

Lørdagens arrangement 

Lørdag morgen kl. 10.00 mødes vi i Bjerringbro til rundvisning i stifteren Poul Due 
Jensens bolig og i museet The Factory. Bemærk, at man selv skal sørge for transporten 
til Bjerringbro og rundt til lørdagens program. Vi bliver opdelt i mindre hold, så alle kan 
høre hvad guiden fortæller. Museet rummer en spændende teknologisk rejse tilbage i 
tiden med en stor samling af pumper helt tilbage fra firmaets begyndelse.  
  
Klokken 12 mødes vi til frokost og kaffe i Grundfos Fun Hall. Her er der mulighed for at 
prøve en række forskellige spil, hvor man kan dyste mod hinanden med fx en putting 
green, golf-simulator, skyde-simulator, dart og forskellige brætspil. Derudover er der 
også rigeligt med tid til at netværke, få frokost og kaffe.  
Frokosten kommer i individuelle pakker, så man kan tage den med, hvis man 
foretrækker det i stedet for at spise den på stedet. 

https://koeleteknik.dk/media/2077/opdateret-program-29-09.pdf
https://www.facebook.com/groups/1961082970811623
https://koeleteknik.dk/media/2078/opslag-aarsmoede.pdf
https://koeleteknik.dk/media/2077/opdateret-program-29-09.pdf
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Om betaling 

Betaling for din deltagelse foregår på en efterfølgende, samlet regning fra Dansk Køl & 
Varme. Du skal ikke betale til hotellet. Køb af drikkevarer med videre som ikke er 
inkluderet i arrangementet, skal bestilles på dit værelsesnummer. Så vil det komme 
med på den samlede afregning med Dansk Køl & Varme. 
  
Kort over vigtige lokationer 

 

Adresser: 

• Grundfos Center, Poul Due Jensensvej 23, 8850 Bjerringbro  
• Grundfos Museum Founders Home og Grundfos Museum The Factory, 

Birkevænget 2-10, 8850 Bjerringbro 
• Grundfos Fun Hall, Pilevej 6, 8850 Bjerringbro 

 


