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OECONKONFERENCEN  
ANNO 2018 - DET GÅR GODT I KONGERIGET DANMARK!

Vi har det godt! Den økonomiske krise er glemt. 
Arbejdet, der forsvandt, opsparingen, der forduftede, 
og det resulterende værditab for samfund og individ er 
en saga blot. Vi er blevet klogere, og vi har lært af 
fortiden. ”Mere brænde under kedlerne, vi er 
flyvende” har atter vundet fodfæste. Kongeriget 
Danmark. Bobleriet Danmark.

Danmarks økonomi har været i et opsving siden 2013: 
C20-indekset er fordoblet, ejerlejligheder er steget 
med op mod 50 pct., og beskæftigelsen er steget med 
150.000. Vi er så sandeligt flyvende. Det er dog ikke 
alle, der deler begejstringen, og aviserne skriver atter 
ordet ’champagneøkonomi’ og laver fortænkte Ikaros-
metaforer. Er det sund skepsis eller sortsyn?

Årets konference stiller spørgsmålet: Hvad gør vi, når 
Danmark bobler?

Vi stiller skarpt på skabelsesberetningerne for de 
økonomiske bobler, på virksomhedernes 
konjunkturudsvings-narrativer og på, hvordan 
finansielle markeders jagt efter afkast kan forstærke og 
potentielt briste finansielle bobler. Årets konference 
giver dig indsigt i boblernes livscyklus, og hvordan 
samfundets aktører agerer, når kedlerne koger i 
Danmark.

Nøgleordene til årets konference er: økonomiske 
bobler, overophedning, markedsregulering, finansiel 
stabilitet, konkurrenceevne, strategi i et fluktuerende 
marked og irrational adfærd. Med hjælp fra markante 
profiler med forskellige perspektiver – det akademiske, 
det private, det finansielle og det offentlige – tager 
Oeconkonferencen 2018 et blik på Danmarks bobler.

Derfor er titlen på Oeconkonferencen 2018:  

KEDLERNE KOGER I DANMARK

– HVAD GØR VI, NÅR DET BOBLER?



FORMIDDAGSPROGRAM

9:00

Registrering og kaffe/te med morgenbrød

9:30

Velkommen til Oeconkonferencen 2018

v. Oeconforeningens formand Rikke 
Andersen

Rikke Andersen er cand.oecon. årgang 
2008. Rikke blev valgt som formand i 2017.

9:40

Nyt fra studiet - Kort status på 
Oeconuddannelsen

v. Bo Sandemann Rasmussen

Bo Sandemann Rasmussen har en MSc. i 
økonomi fra London School of Economics
og ph.d. fra Institut for Økonomi, Aarhus 
BSS. Han er professor i public finance, 
makro- og arbejdsmarkeds-økonomi og 
studieleder for cand.oecon.- uddannelsen.

9:50

Velkomst og setting the scene

v. ordstyrer Michael Svarer

Michael Svarer har en baggrund som 
cand.oecon. (1997) og ph.d. fra Institut for 
Økonomi ved Aarhus Universitet, hvor han i 
dag er professor i nationaløkonomi. I 2016 
blev Michael overvismand i De Økonomiske 
Råd.

10:20

Niels Lynggård Hansen

Niels Lynggård Hansen har en baggrund 
som cand.polit. (1993) og ph.d. fra Institut 
for Økonomi ved Aarhus Universitet. Han er 
Head of Economics and Monetary Policy i 
Danmarks Nationalbank, og er medlem af 
både ECB’s og OECD’s pengepolitiske 
komite.

11:05

Pause – mød dine gamle 
studiekammerater

11:35

Anders Hagh

Anders Hagh har en baggrund som 
cand.oecon. (2001)  fra Institut for 
Økonomi. Som Senior Director i Mærsk og 
CFO i Toms har han en erfaring fra nogle af 
de største danske virksomheder. Siden 
2015 har han varetaget rollen som 
Executive Vice President og CFO hos Salling 
Group.

12:20

Frokost



EFTERMIDDAGSPROGRAM

13:30

Introduktion til eftermiddagsprogrammet

v. Ordstyrer Michael Svarer

13:35

Mads Kieler

Mads Kieler har en baggrund som cand. 
polit. og Master of European Economic
Studies fra College of Europe, Brügge. Han 
har tidligere været ansat som Senior 
Economist i den Internationale Valutafond 
(IMF). Siden 2015 har han været 
afdelingschef i Finansministeriets afdeling 
for Aktuel Økonomi og Konjunkturer og er 
medlem af ministeriets ledelse. 

14:20 

Pause – mød dine gamle 
studiekammerater

14:50

Henrik Gade Jepsen

Henrik Gade Jepsen har en baggrund som 
cand.oecon. (1989) fra Institut for Økonomi. 
Han har en lang karriere bag sin indenfor 
kapitalforvaltning, bl.a. som fondsdirektør i 
ATP. Som direktør for Asset Management i 
Danske Bank har han ansvaret for at 
forvalte 690 milliarder kroner af kundernes 
kapital.

15:35 

Pause – mød dine gamle 
studiekammerater

15:50

Paneldebat med alle oplægsholdere

Moderator Michael Svarer.

16:35

Uddeling af Oeconprisen til årets 
nyuddannede cand.oecon.

16:45

Afrunding af Oeconkonferencen 2018

16:50

Årsmøde i Oeconforeningen

18:00

Velkomstdrink og velkomst i 

Smedien Aarhus 

Værkmestergade 9, 

8000 Aarhus C

19:00

Festmiddag i Smedien Aarhus



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



FORENINGENS BESTYRELSE

Formand

Rikke K. Andersen (årgang 2008)

Tlf. 29482582

Email: rikkeka@gmail.com

Næstformand

Louis Birk Stewart (årgang 2010)

Tlf. 25883603

Email: louisbirk@gmail.com

Kasserer

Erik Megård Dam (årgang 1990)

Institutrepræsentanter

Kenneth Lykke (årgang 2004)

Anders Laugesen (årgang 2005)

Bestyrelsesmedlemmer

Nina Enggaard (årgang 2011)

Mette Mathiasen (årgang 2011)

Thomas Stauning (årgang 2010)

Filip Anker Olsen (årgang 2009)

Christoffer Strandby (årgang 2009)

Per Dalbjerg (årgang 2008) 

Jesper Hilsted Andersen (årgang 2006)

Anders Carøe Bylling (årgang 2004)

Charlotte Korsager Winther (årgang 1984)

Jens Hornemann (årgang 1980)



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. Pladserne 
fordeles efter først-til-mølle princippet.

Prisoversigt

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://oeconkonference.nemtilmeld.dk/1/

Sidste tilmeldingsfrist er 20. september 2018.

Oeconkonferencen 2018 afholdes i Fuglesangssalen (F),

Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

Benyt hovedindgangen ved ankomst.

Der er mulighed for at parkere i parkeringskælderen under bygning S

(indkørsel fra Vestre Ringgade).

https://oeconkonference.nemtilmeld.dk/1/

