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... ligesom i de gamle dage. Det er nu nærmest en
romantiseret fortid, hvor fri bevægelighed og
verdenshandel var både et erklæret mål, en stræben
og en udtalt nødvendighed for en verden i fremdrift.
En globaliseret verden. De gamle dage.

En ny virkelighed har dog koblet 'anti' på
globaliseringen - anti-globalisering. Syv stavelser, en
protektionisme og et verdensbillede, hvor konsensus
om protagonisten falmer. Brexit bryder 43 års britisk
EU-medlemskab. Donald Trump som præsident sender
'The Transatlantic Trade and Investment Partnership'
(TTIP) til hjørne, og den politiske frihandelsretorik
skærpes. Anti-establisment-partier har spiret og
blomstrer nu i fuldt flor i Tyskland og Frankrig; kernen i
det europæiske supranationale fællesskab.

Oeconkonferencen 2017 stiller skarpt på den direkte
og indirekte omkostning ved de anti-globalistiske
mure, hvordan globaliseringen mistede sin uskyld og

hvilke konsekvenser det har for erhvervslivet. 25 års
jubilæet for Oeconkonferencen vil blive præget af
markante profiler, der svarer på spørgsmålet, som selv
USA’s præsident tøver med: Hvem skal betale for de
mure, vi bygger?

Nøgleord til dette års konference bliver:

Antiglobalisering, geopolitik, sanktioner og inter-
national handel samt strategi i en antiglobal verden.
Alt dette i et dansk perspektiv. Med hjælp fra markante
profiler med forskellige vinkler – det private, det
offentlige, finanssektoren og det globale – udfordrer
Oeconkonferencen 2017 disse nye vinde.

Derfor er titlen på Oeconkonferencen 2017:

ET FRISKT PUST?

– GLOBALISERINGEN SENDT I SKAMMEKROGEN

25ÅR 



FORMIDDAGSPROGRAM

9:00

Registrering og kaffe/te med morgenbrød

9:30

Velkommen til Oeconkonferencen 2017

v. Oeconforeningens formand Anders Carøe 
Bylling

Anders Carøe Bylling er cand.oecon. årgang 
2004. Anders blev valgt som formand i 
2013.

9:40

Nyt fra studiet - Kort status på 
Oeconuddannelsen

v. Charlotte Christiansen

Charlotte Christiansen er cand.oecon. og 
ph.d. fra Institut for Økonomi Aarhus BSS. 
Hun er professor i finansiering og research 
fellow ved CREATES samme sted og 
studieleder for cand.oecon.- og cand.soc.-
uddannelserne.

9:50

Velkomst

v. ordstyrer Michael Svarer

Michael Svarer har en baggrund som 
cand.oecon. (1997) og ph.d. fra

Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet 
og han er i dag professor i nationaløkonomi. 
I 2016 blev Michael overvismand i Det 
Økonomiske Råd.

10:05

Setting the scene

v. Hugo Frey Jensen

Hugo Frey Jensen har en baggrund som 
cand.oecon. (1984) fra Institut for Økonomi 
ved Aarhus Universitet. Siden 2011 har 
Hugo været en af de tre 
nationalbankdirektører. 

10:50

Pause – mød dine gamle 
studiekammerater

11:20

Peter Schlaikjer Bruhn

Peter Schlaikjer har en baggrund som cand. 
Oecon fra 1992. Han har tidligere været 
ansat i Finansministeriet, Det Økonomiske 
Råds Sekretariat og som cheføkonom i HSH 
Nordbank/Gudme Raaschou 1999-2006. 
Siden 2006 har han været obligationschef 
og cheføkonom i Pædagogernes Pension. 

12:00

Frokost



EFTERMIDDAGSPROGRAM

13:00

Introduktion til eftermiddagsprogrammet

v. Ordstyrer Michael Svarer

13:05

Cand.oecon 25 års tilbageblik

v. Æresmedlem i Oeconforeningen,

Ole Øhlenschlæger Madsen

Ole er Dr. Oecon. (1983) fra Institut for 
Økonomi og er i dag Professor Emeritus 
samme sted. 

13:20

Søren Gade

Søren Gade har en baggrund som 
cand.oecon. (1990) fra Institut for Økonomi. 
Søren har en lang erhvervskarriere bag sig 
bl.a. som direktør for Landbrug & 
Fødevarer. Han har været en del af dansk 
politik i mange år, heraf  bl.a. 6 år som 
Danmarks forsvarsminister. 

14:05 

Pause – mød dine gamle 
studiekammerater

15:25

Anders Fogh Rasmussen

Anders Fogh Rasmussen har en baggrund 
som cand.oecon. (1978)  fra Institut for 
Økonomi. Han har en beundringsværdig 
karriere bag sig, bl.a. som Danmarks 
statsminister (2001-2009) og  NATO’s 
generalsekretær (2009-2014).

16:15

Paneldebat med alle oplægsholdere

Moderator Michael Svarer.

17:00

Uddeling af Oeconprisen til årets 
nyuddannede cand.oecon.
Prisen sponsoreres af Jyske Bank.

17:10

Afrunding af Oeconkonferencen 2017

17:15

Årsmøde i Oeconforeningen

18:00

Velkomstdrink og velkomst i Ceres Byen

19:00

Festmiddag i Ceres byen

Ceres 64-68, 8000 Aarhus C

25ÅR 



OM OECONFORENINGEN

Oeconforeningen er en forening for cand.oecon’er fra Aarhus 
Universitet. Foreningen blev stiftet i 1992 og har til hensigt at 
udvikle medlemmernes faglige profil gennem:

• gensidig kontaktflade

• informationsvirksomhed samt

• afvikling af faglige og sociale arrangementer

I praksis betyder det, at foreningen fungerer som et netværk 
for færdiguddannede kandidater. Vi ser en opgave i at hjælpe 
medlemmerne til at holde kontakt med hinanden og med 
Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Færdige 
kandidater finder det ofte nyttigt at kunne trække på hinanden 
– også selv om man ikke nødvendigvis kender hinanden fra 
studietiden.

Foreningen har også til hensigt at skabe kontakt mellem 
virksomhed og institut, når der efterspørges ansøgere til ledige 
stillinger, studentermedhjælpere, studerende til 
projektarbejde med videre. Med andre ord binder vi 
universitetet, kandidater og erhvervslivet sammen.

Oeconkonferencen

Hvert år afholder Oeconforeningen en heldagskonference på 
universitetet. Den årlige konference er kendetegnet ved såvel 
et højt fagligt niveau som ved godt samvær med andre 
cand.oecon’er ved den efterfølgende middag.

Hvordan bliver jeg medlem?

Et medlemskab koster 250 kr. pr. år. Hvis du lige er dimitteret, 
er medlemskabet gratis det første år.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om foreningen eller Oeconkonferencen, 
så læs mere på www.oeconforeningen.dk, eller kontakt os på 
oeconforeningen@econ.au.dk



25ÅR 

FORENINGENS BESTYRELSE

Formand

Anders Carøe Bylling (årgang 2004)

Tlf. 24476171

Email: acbylling@hotmail.com

Næstformand

Rikke K. Andersen (årgang 2008)

Tlf. 29482582

Email: rikkeka@gmail.com

Kasserer

Erik Megård Dam (årgang 1990)

Institutrepræsentanter

Kenneth Lykke (årgang 2004)

Anders Laugesen (årgang 2005)

Bestyrelsesmedlemmer

Louis Stewart (årgang 2010)

Filip Anker Olsen (årgang 2009)

Christoffer Strandby (årgang 2009)

Kirsten V. Jessen (årgang 2008)

Per Dalbjerg (årgang 2008) 

Jesper Hilsted Andersen (årgang 2006)

Charlotte Korsager Winther  (årgang 1984)

Jens Hornemann (årgang 1980)

Claus Brandt (årgang 1977)



PRAKTISK INFORMATION 
OG TILMELDING

Du har mulighed for at deltage i dagsarrangement, hele arrangementet inkl. 
middag eller blot betale medlemskab af Oeconforeningen. Det er ikke muligt at få 
tilsendt en faktura. Derfor skal betalingen foregå med kreditkort. Hvis du er ansat 
på Aarhus Universitet og din afdeling betaler din deltagelse, skal du vælge “AU 
intern medarbejder”. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Priseoversigt

Dimittender
(1. år efter 
dimission)

Nyuddannede (op til 
3 år fra dimission)

Øvrige

Medlemskab af
Oeconforeningen

0 kr. 245 kr. 250 kr.

Dagsarrangement
inkl. Kontingent

245 kr. 745 kr. 1.245 kr.

Hele arrangementet 
inkl. Kontingent

495 kr. 995 kr. 1.495 kr.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på: 

https://auws.au.dk/default.aspx?id=33367

Sidste tilmeldingsfrist er 20. september 2017.

Der er mulighed for at parkere

i parkeringskælderen under bygning S

(indkørsel fra Vestre Ringgade).

Oeconkonferencen 2017 afholdes i

Auditorium M2, Bygning M,

Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

25ÅR 

https://auws.au.dk/default.aspx?id=33367

