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Oeconforeningens årsmøde  

Tid: Lørdag den 30. september 2017  

Kl. 17.15 

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 2017 
 
Referat i henhold til dagsordenens punkter: 
Add 1) Valgt blev Steen Olesen.  

a. Han konstaterede at mødet var indkaldt for sent i henhold til vedtægterne (3 uger før), 
men der var ingen indvendinger, hvorfor mødet blev betragtet som gyldigt. 

Add 2) Valgt blev Anders Carøe Bylling som referent 
Add 3) Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser 
Add 4) Anders Carøe Bylling berettede på bestyrelsens vegne om årets aktiviteter. Beretningen blev taget 

til efterretning. 
Add 5) Erik Dam gennemgik årets resultat (hvilket inkluderer konferencen i 2016, i henhold til vores 

regnskabsår fra 1. september til 31. august). Beretningen blev taget til efterretning. 
a. De politiske revisorer, Henrik Weeke og Lars Schou, havde ingen indvendinger mod 

resultatet. 
Add 6) Bestyrelsen foreslog at fastholde det årlige kontingent på 250 kroner. 

a. Forslaget blev vedtaget 
Add 7) Ingen indkomne forslag 
Add 8) Anders Carøe Bylling fremlagde på vegne af bestyrelsen følgende oplysninger om bestyrelsens 

sammensætning, samt kandidater til det nye bestyrelsesår 
a. Claus Brandt (årgang 1977) og Kirsten Vestergaard Jessen (årgang 2008) udtrådte af 

bestyrelsen 
b. Opstillede til genvalg var alle øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
c. Nyopstillede: 

i. Nina Enggaard (årgang 20xx) 
ii. Thomas Stauning (årgang 2010) 

iii. .. 
d. Den samlede liste af opstillede blev valgt, hvorfor bestyrelsens sammensætning dermed er 

som følger 
i. Jesper Hilsted Andersen (årgang 2006), bestyrelsesmedlem 

ii. Rikke Andersen (årgang 2008), bestyrelsesmedlem 
iii. Filip Anker Olsen (årgang 2009), bestyrelsesmedlem 
iv. Jens Hornemann (årgang 1980), bestyrelsesmedlem 
v. Erik Dam (årgang 2006), bestyrelsesmedlem 

vi. Charlotte Korsager Winther (årgang 1984), bestyrelsesmedlem 
vii. Per Dalbjerg (årgang 2008), bestyrelsesmedlem  

viii. Christoffer Strandby (årgang 2009), bestyrelsesmedlem 
ix. Louis Stewart (årgang 2010), bestyrelsesmedlem 
x. Thomas Stauning (årgang 2010), suppleant 

xi. Nina Enggaard (årgang 2011), suppleant 
xii. Mette Mathiasen (årgang 2011), suppleant 

xiii. Anders Carøe Bylling (årgang 2004), suppleant 
e. Anders Carøe Bylling informerede om at bestyrelsens institutrepræsentanter fortsat er 

i. Anders Rosenstand Laugesen 
ii. Kenneth Lykke Sørensen 

Add 9) Valg af politiske revisorer 
a. Henrik Weeke og Lars Schou genopstillede som politiske revisorer endnu en gang og blev 

genvalgt  
Add 10) Eventuelt: 
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a. Tina foreslog at tage emnet ’adfærd’ op i forhold til en fremtidig konference. Det skulle da 
tage udgangspunkt i hvordan udviklingen indenfor psykologien kan hjælpe os til at forstå 
hvordan mennesker agerer som økonomiske agenter 

b. Torben foreslog at inddrage forskningen indenfor neuroeconomics, et felt som både han 
(forsker ved SDU) og Alexander Koch fra AU har interesseret sig for. 

c. Karina kommenterede på at vi skal passe på med formuen der er blevet oparbejdet i 
foreningen. 

i. Anders Carøe Bylling kommenterede at det også er en bekymring hos bestyrelsen, 
hvorfor man arbejder målrettet på at få skabt større balance i økonomien og 
samtidigt sikre at formuen ikke er så stor som i dag. 

d. Det blev bragt op, hvorfor man ikke automatisk bliver medlem af Oeconforeningen efter 
endt studie, således at det vi får en større bevågenhed blandt oecon.’erne.  

e. Bestyrelsen tager alle punkter til efterretning og vil arbejde videre med disse. 


