
”Kølebranchen er en meget konservativ branche, hvor der er mange uskrevne regler for, hvad 
man gør og ikke gør. Derfor er det interessant, når nogen tillader sig at tænke ud af boksen 
og finde nogle alternative løsninger” citat Michael Glering, maskinmester og teknisk leder 
hos C S Sørensen A/S.

Hvordan er C S Sørensen’s ener-
gispareplan?
Hør om hvorledes ikke kun én, 
men flere veje har nedbragt ener-
giforbruget hos køle- og frysehus-
koncernen Claus Sørensen A/S, der 
råder over 800.000 kubikmeter 
køle- og frysekapacitet i Danmark 
– fordelt på ni adresser. Det største 
af koncernens frysehuse ligger i 
Vejle.

Få indflydelse på programmet
Du skal også sætte dit præg på, 
hvem vi ellers skal have inspira-
tion fra og hvordan vi skal sparre 
med hinanden for at give dig mest 
mulig inspiration med hjem fra dit 
kommende netværk.

Program
- Tjek-in og præsentation
-  C S Sørensen energispareplan
-  Netværk og sparring på temaer 

som:
 at stille krav til design, processer 

og leverandører  
service; krav og planer

-  DDV-Netværk - specialiseret 
viden og inspiration

-  Rundvisning: Kølehuset i Vejle.

Tid og sted 
Onsdag 2. november 2016  
kl. 10–15. 

Claus Sørensen A/S
Kristian Skous Vej 1
7100 Vejle 

Vært: Michael Glering

Facilitator: Per Skærbæk

Målgruppe: Ledere og specialister 
med ansvar for drift og vedlige-
hold.

Pris og tilmelding: Gratis for med-
lemmer af DDV. Meld dig ind på 
www.ddv.org

Ønsker du medlemsskab eller har 
spørgsmål til DDV eller netværket, 
er du meget velkommen til at kon-
takte sekretariatet. 

Du finder kontaktoplysningerne på 
www.ddv.org.

fordi vedligehold er mennesker

Du har nu mulighed for at deltage i DDV’s nye køle-netværk med en af Danmarks dygtig-
ste køleeksperter Per Skærbæk som facilitator.
Netværkets første møde er netop hos Claus Sørensen, Vejle, hvor et kursusforløb gennem 
DDV gav dem ideer til reduktion af energiforbruget.

Nyt netværk
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