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Oeconforeningens årsmøde 

Tid: Lørdag den 24. september 2016  

Konferencen starter kl. 09.30 og umiddelbart derefter er årsmødet fra kl. 17.00 

Sted:  Auditorium M2, Bygning M, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V 

Dagsorden:  

1) Valg af dirigent  

2) Valg af referent  

3) Godkendelse af dagsorden  

4) Bestyrelsens beretning  

5) Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab  

6) Fastlæggelse af kontingent  

7) Behandling af indkomne forslag  

8) Valg af bestyrelse på 9 kandidater, samt meddelelse om den økonomiske faggruppes 

repræsentanter  

9) Valg af revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen 

10) Eventuelt  
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Referat af Oeconforeningens årsmøde 2016 

Referat i henhold til agendaens punkter:  

Add 1) Valgt blev Susanne Møllegaard. Hun konstaterede at mødet var korrekt indkaldt. 

Add 2) Valgt som referent blev Jens Hornemann  

Add 3) Dagsorden blev godkendt  

Add 4) Formandens beretning 

 Formand for foreningen Anders Carøe Bylling fremlagde beretning, der var 

uddelt til deltagerne. Beretning vedlægges som bilag.  

 Anders fremhævede arbejdet med årets Oeconkonference, der på vanlig vis har 

fyldt en del i foreningens portefølje.  

 Generalforsamlingen tiltrådte formandens beretning 

Add 5) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab  

 Resultatet ser (som vanligt) godt ud med er plus på ca 37.500 kr. - ikke mindst i 

kraft en succesfuld konference i 2015. Indtægten fra sponsorater dækker over 

den sidste rate fra SEB, der nu har stoppet deres sponsorat.  

 Foreningen har aktuelt en formue på 364.502 kr.  Det er ikke bestyrelsens ønske 

at samle penge sammen og det påtænkes, at der skal anvendes en del af 

formuen i forbindelse med foreningens jubilæum næste år.  

 Regnskabet blev herefter godkendt.  

Add 6) Bestyrelsen foreslog fastholdelse af et kontingent på 250 kr., hvilket blev godkendt af 

Generalforsamlingen. 

Add 7) Der var ikke indkommet forslag 

Add 8) Valg af bestyrelse og information om institutrepræsentanter 

 Bestyrelsen indstillede følgende til valg: 

o Claus Brandt (1977) 

o Jesper Hilsted Andersen (2006) 

o Rikke Andersen (2008) 

o Jens Hornemann (1980) 

o Filip Anker Olsen (2009) 

o Kirsten Vestergaard Jessen (2008) 

o Erik Dam (1990) 

o Anders Carøe Bylling (2004) 

o Charlotte Korsager Winther (1984) 

o Per Dalbjerg - suppleant (2008) 

o Christoffer Strandby - suppleant (2009) 

o Louis Stewart - suppleant (2010) 

 Der blev ikke opstillet yderligere kandidater og Generalforsamlingen valgt 

bestyrelsens kandidatliste.  

 Fra Instituttet er følgende repræsentanter udpeget: 

o Anders Rosenstand Laugesen 

o Kenneth Lykke Sørensen 

Add 9) Valg af revisorer blandt medlemmerne, men udenfor bestyrelsen: 

 Bestyrelsen foreslog genvalg af: 

o Henrik Weeke  

o Lars Schou 

 Begge blev valgt.  
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Add 10) Eventuelt 

 Under punkter blev der bl.a. spurgt til betydningen af prisen for deltagelsen på 

konferencen.  

o Rikke fra bestyrelsen anførte, at prisen har stor betydning for 

nyuddannede og studerende, der ikke har en arbejdsgiver til at betale.  

 Det blev endvidere foreslået at genoverveje tidspunktet og måske styrke brugen 

af "ambassadører". Også et forslag om at holde et halvårsmøde for 

medlemmerne i København for at "holde dem varme".  

 Det blev foreslået at Linked In kunne bruges mere aktivt til formidling af faglige 

indlæg - herunder fra instituttet.  

 Afslutningsvis blev konferencesalen applauderet fra salen.  

 Susanne takkede for god ro og orden.  


