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En kølenestor takker af i H. Jessen Jürgensen A/S 

Efter mere end 40 års ansættelse i H. Jessen Jürgensen A/S og dermed også en fast bestanddel af den 
danske kølebranche, har vores gode kollega Salgs- og Teknikchef Jan Lund Sørensen valgt at gå på pension. 

Jan har valgt at stoppe op, for at koncentrere sig endnu mere om andre vigtige ting, så som familie, fritid og 
privatliv.  

Det er med stor respekt og forståelse, at undertegnede har modtaget Jans udmelding, men naturligvis også 
med en vis form for ”pokkers”.  

Jan er jo ikke bare Jan! Han er afgjort en af de personer i kølebranchen, som har sat et tydeligt fingeraftryk. 
Ikke bare med hensyn til generel kølekompetence, men også i forhold til, at være på forkant med nye 
teknologier, køleløsninger mm. Tænk bare på CO2 evolutionen, her var Jan Lund blandt pionererne der så 
mulighederne med CO2.  

Jan stopper sit daglige virke i H. Jessen Jürgensen A/S den 30. juli 2021. 

Der er nok kun få i den danske kølebranche, som ikke på et eller andet tidspunkt har været i kontakt med 
Jan, og i HJJ synes vi, han fortjener at blive klappet ud, for både som chef, tekniker og ”køleleksikon” har 
Jan virkelig gjort en forskel. 

Derfor vil vi naturligvis holde en lille afskedsreception for Jan, og datoen er sat til den 10. september, hvis 
Corona situationen ellers tillader det. Invitationerne er klar. I er alle hjertelig velkommen til at hjælpe med 
at sende ham afsted til livet efter arbejdet. 

Jan vil her i den kommende tid overdrage sit arbejde til det øvrige salgsteam, som fortsat ser frem til at 
servicere jer på vanlig professionel vis. I mellemtiden er undertegnede i fuld gang med at finde vores nye 
kollega. 

Skulle I have spørgsmål eller bare lyst til en snak, er I velkommen til at kontakte regionschef Kim Kirkegaard 
eller undertegnede. 

Vi ses til receptionen. 

Med Venlig hilsen 
H. Jessen Jürgensen A/S
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