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Det er med stor fornøjelse, at Oeconforeningen hermed inviterer 
dig til at deltage i Oeconkonferencen 2014, som i år fagligt stiller 
skarpt på krisen. Takket være en flot opbakning fra årets talere er 
det lykkedes at sammensætte et program, der både giver et relevant 
tilbageblik og et skarpt fremsyn.  

I september 2008 lød startskuddet til det, som skulle vise sig 
at blive en af vor tids største økonomiske kriser. En finanskrise, 
som førte til en fordobling i arbejdsløsheden, en eksplosion i den 
offentlige gæld og en voldsomt stagnerende økonomi med faldende 
huspriser. En udvikling som for Danmark, vores erhvervsliv og 
resten af verden var en dyr erfaring. Samme år, få uger efter 
Lehmann Brothers knæfald, holdt Oeconforeningen sin årlige 
konference, hvor talerne allerede dengang understregede den 
enorme betydning krisen ville få.  Nu mere end fem år senere ønsker 
vi at stille skarpt på den krise, som vi efterhånden kan se tilbage  
på og lære af. I 2008 satte vi fokus på et samfund i omvæltning.  
I 2014 ønsker vi at samle op, pege fremad i debatten og stille  
spørgsmålet: hvordan kan vi som samfund og i vores virksomheder 
bruge krisen konstruktivt?  Temaet for dette års Oeconkonferencen 
2014 er derfor Krisen – tilbageblik og fremsyn.

Vi har samlet en række markante og toneangivende personligheder, 
som alle vil komme med deres tanker og refleksioner omkring  
årets tema. Igen i år giver vi ordet til faglige profiler med såvel en 
teoretisk som en praktisk tilgang til årets tema, og vi er stolte af at 
kunne præsentere deltagere fra både Danmarks Nationalbank,  
De Økonomiske Råd, centrale figurer i industrien og ikke mindst  
et udenlandsk bidrag fra magasinet The Economist. 

Vi håber at se dig til dette års konference! 

Anders Carøe Bylling 
Formand, Oeconforeningen 

Velkommen til en dag om  
KRISEN – TILBAGEBLIK  

OG FREMSYN  

BEmæRK!
Konferencen holdes på Fuglesangs Allé  
og ikke i Universitetsparken som tidligere. 



Eftermiddagsprogram
13.15
Introduktion til eftermiddagsprogrammet
Scenen sættes af Nina Smith
Nina Smith er cand.oecon, professor ved Institut for Økonomi, 
Aarhus Universitet og er tidligere medlem af formandskabet (vismand) 
for De Økonomiske Råd.
 
13.30
Finanskrisen og den finansielle sektor – betydningen for fremtiden
v. Lars Rohde
Lars Rohde blev færdig som cand.oecon. i 1980. Han har siden gjort 
karriere i bl.a. Lægernes Pensionskasse og Realkredit Danmark, og har 
foruden bestridt en række bestyrelsesposter. Han har i 15 år taget sig af 
danskernes pension som direktør for Arbejdsmarkedets Tillægspension 
(ATP). Lars er i dag direktør for Danmarks Nationalbank.

14.15
Industriens syn på krisen og fremtiden – CFO’ens styrkede rolle
v. Anders Aakær Jensen
Anders Aakær Jensen har en baggrund som cand.oecon. fra 2000. Anders 
Aakær Jensen har haft en 13 år lang erhvervskarriere hos Grundfos med 
forskellige stillinger i Danmark og udlandet og med ansvar inden for finan-
siering, økonomistyring og regnskab. Anders Aakær Jensen kommer fra 
en stilling som group senior vice president corporate finance hos Grundfos 
Holding A/S, og tiltræder som CFO hos Bang & Olufsen til august.

15.00
Pause – mød dine gamle studiekammerater

15.15
Industriens syn på krisen og fremtiden – Landbruget under lup
v. Søren Gade
Søren Gade blev færdig som cand.oecon. i 1990. Han har gjort karriere 
bl.a. i forskellige vestjyske virksomheder og har siddet i folketinget i knap 
10 år, heraf seks år som Danmarks forsvarsminister. Søren er i dag admi-
nistrerende direktør i Landbrug & Fødevarer og reserveofficer ved Jydske 
Dragonregiment med graden major.

16.00
Paneldebat med alle oplægsholdere
Faciliteret af Professor Nina Smith.

16.40
Uddeling af SEB-prisen til årets nyuddannede
SEB og Oeconforeningen uddeler prisen til årets nyuddannede 
cand.oecon. Overrækkelse ved Mark Luscombe, SEB.

17.00
Afrunding af Oeconkonferencen 2014

17.10
Årsmøde i Oeconforeningen
 
18.00
Velkomstdrink og velkomst på Centralværkstedet

19.00
Festmiddag på Centralværkstedet

09.00
Registrering og kaffe/te med morgenbrød 

09.30
Velkomst
Oeconforeningens formand Anders Carøe Bylling
Anders Carøe Bylling er cand.oecon. årgang 2004.
Anders blev valgt som formand i 2013. 

09.45
Hvordan ser fremtidens cand.oecon. ud? 
- Kort om fusionens og universitetslovens betydning for studiet
v. Svend Hylleberg, Dekan ved School of Business and Social Sciences

10.00
Hvorfor er det relevant endnu engang at sætte fokus på finanskrisen og 
hvad vi kan lære af den?
Scenen sættes af Ole Ø. Madsen
Ole Ø. Madsen er professor emeritus, dr. Oecon. og æresmedlem af 
Oeconforeningen. 

Formiddagsprogram
10.15
Finanskrisen og dansk økonomi – overblik og status
v. Michael Svarer
Michael Svarer har en baggrund som cand.oecon. (1997) og ph.d. 
fra Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Han bestrider i dag 
en position som professor i nationaløkonomi samme sted.
I 2012 blev Michael Svarer udnævnt som medlem af formandskabet 
(vismand) for De Økonomiske Råd.

11.00
Pause – mød dine gamle studiekammerater

11.15
Danmark og krisen set udefra – i går, i dag og i morgen
v. Adrian Wooldridge
Adrian Wooldridge er management redaktør på The Economist og skriver 
Schumpeter klummen. Ud over at fungere som chef for magasinets kontor 
i Washington er Adrian Wooldridge medforfatter og redaktør på en række 
bøger her iblandt management bestselleren The Witch Doctors.

12.15
Frokost



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 medlem-
merne 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 universitet, kandidater og erhvervslivet 
sammen.

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

Hvordan bliver jeg medlem?
Et medlemskab koster 250 kr. pr. år. Som nyt medlem får du 50% 
rabat på første års kontingent og skal kun betale 125 kr. Hvis du lige 
er dimitteret er medlemskabet gratis det første år.

Om Oeconforeningen

Formand 
Anders Carøe Bylling (årgang 2004)
Tlf. 60507210
Email: ANCB@telenor.dk

Næstformand
Vicki Juel Isaksen (årgang 2006)

Kasserer
Erik Megaard Dam (årgang 1990)

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjørn-Diderichsen (årgang 2006)
Claus Brandt (årgang 1977)
Jens Hornemann (årgang 1980)
Jesper Hilsted Andersen (årgang 2006)
Jesper Schierbeck-Hansen (årgang 1982)
Morten Amtrup (årgang 1983)
Steen Olesen (årgang 1994)

Institutrepræsentanter
Michael Svarer (årgang 1990)
Carsten Tanggaard

Bestyrelsen 



Du har mulighed for at deltage i dagsarrangement, 
hele arrangementet inkl. middag eller bare betale 
medlemskab af Oeconforeningen.

Priser er for henholdsvis dimittender og øvrige:

I forbindelse med betaling skal du være opmærksom på, at du 
også kan vælge at få tilsendt en faktura. I givet fald skal du
oplyse EAN-nummer. Hvis du er ansat på Aarhus Universitet 
og din afdeling betaler din deltagelse, skal du vælge 
“AU intern medarbejder”.

Læs mere om konferencen og oplægsholderne på  
oeconforeningen.dk

Tilmelding kan ske på auws.au.dk/oeconkonferencen2014

Sidste tilmeldingsfrist er 7. september 2014.
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Praktisk info og tilmelding

Dimittender Øvrige

Medlemskab af Oeconforeningen 0 kr. 250 kr.

Dagsarrangement inkl. kontingent 250 kr. 1.350 kr.

Hele arrangementet inkl. kontingent 500 kr. 1.600 kr.

Flertallet får deltagelsen 

finansieret af arbejdsgiveren 

- måske også en mulighed 

for dig?
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Oeconkonferencen 2014 holdes i  
Auditorium M2, Bygning M,  
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

Der er mulighed for at parkere  
i parkeringskælderen under bygning S  
(indkørsel fra Vestre Ringgade).


