
 

 

BILTEMA 

6. oktober 2020 kl. 18.00 – 21.00 

 

"Du tænker måske: Hvad skal vi med elbiler? Er de overhovedet grønne? Jeg tænker mere: Hvor hulen har 
de været i 100 år? Hvorfor tabte de til benzinbilen?” 

 Jesper Berggreen 
 

Vi tager på efterårsudflugt hos Rasmussen & Sønner ApS, Lægårdsvej 1, 8520 Lystrup, hvor Poul vil 
lægge showroom til aftenens arrangement og fortælle om sin virksomhed. 

Kom og vær med, når vi vil se på og snakke om biler i virksomheden, både de nye elbiler af slagsen, 
som vores indlægsholder Jesper Berggreen vil gøre os klogere på og dem, der ligger i den anden 

ende af CO2-regnskabsskalaen.  

Statsautoriseret revisor Tore Christensen fra Risskov Revision bidrager med at indvie os i måder at 
have biler i virksomheden på. 

Og selvfølgelig netværker vi og bygger relationer. Så husk visitkort og LinkedIn-app. 

 

 



 

 

 

Aftenens program: 

18.00 – 18.20 Velkommen  
18.20 – 18.50 Sandwich 
18.50 – 19.50 Oplæg ved Jesper Berggreen  
19.50 – 20.15 Netværk og kaffe/sødt 
20.15 – 20.45 Biler i virksomheden ved Tore Christensen 
20.45 – 21.00 Opsamling og tak for i dag 
 

Om Jesper Berggreen 

Jesper Berggreen har elsket biler så længe han kan huske. Han har aldrig dømt nogen teknologi ude, men 
han har dog undret sig over hvorfor elektrisk fremdrift ikke har spillet en større rolle de sidste 100 år. Efter 
at have skrevet over 100 artikler om emnet, er han kommet tættere på svaret: Det handler mere om 
vanens magt end om teknologiens kraft. Teknologi er som sådan blot noget der ikke virker helt endnu, for 
når noget virker 100% træder teknikken i baggrunden og hverdagen dukker op. I dag kalder vi dem elbiler, i 
morgen kalder vi dem blot biler. 

Jesper vil, bevæbnet med formler for energiomsætning fra brændstoffer og elektricitet - samt viden om de 
skjulte tricks i batterier, elmotorer og software, gøre dig klogere på hvorfor den elektriske fremdrift i hele 
transportsektoren er på vej tilbage, denne gang for at sende fossilalderen på museum efter et århundredes 
tro tjeneste. 

Vel mødt – vi glæder os til at tilbringe tid sammen med jer – Bestyrelsen 

Bente, Katrine, Jakob, Heini, Line, Lars og Tine 

   


