
 

 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 
Referat 

Dato: 13. januar 2015 kl. 15.00 – 17.00 

Sted: Cphbusiness, Landemærket 

Referent: Bo Steen Larsen 

 

Deltagere: Lars Djernæs (FA), Gitte Laursen (DE), Kirsten Guntofte (Finansforbundet), 

Elsebeth Riis Petersen (Cph), Karen Almdal (Cph) og Bo Steen Larsen (Cph) 

Afbud: Malene Krogh (FSR), Claus Agø Hansen (HK) 

Dagsorden: 

Velkommen og præsentation af udvalgets medlemmer v/Bo Steen Larsen 
Medlemmerne præsenterede sig og orienterede om deres begrundelse for at være medlem af 

netop dette udvalg. Alle medlemmer udtrykte stor interesse for arbejdet i udvalget og glæder 

sig til samarbejdet. 

 
Introduktion til Cphbusiness og programområdet Økonomi og Finans v/Bo Steen 

Larsen 

Områdechef Bo Steen Larsen orienterede om Cphbusiness og om uddannelsesområdet 

Økonomi og Finans. Medlemmerne ville gerne orienteres om Cph. og områdets strategier. Bo 

Steen Larsen holder udvalget orienteret. 

Efter hvert møde er det aftalt, at udvalget afgiver indstilling til rektor, bestyrelse og 

Områdechef.  
 

Valg af formand 

Uddannelseschef Gitte Laursen fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) blev valgt som 

formand på dette møde. Da udvalget mangler at selvsupplere sig med 2 aftagerrepræsentanter 

samt afventer, at studenterorganisationen udpeger 2 studerende til udvalget blev det 

vedtaget, at Gitte Laursen skulle genvælges på næste møde. 

 

 
Selvsupplering med aftagerrepræsentanter samt bemanding af evt. ubesatte poster i 

uddannelsesudvalget 

Bo Steen Larsen foreslog, at en repræsentant fra Forsikringsakademiet (FOAK) og 

repræsentant fra Ejendomsforeningen Danmark (ED) indtræder i udvalget. Næste møde 

diskuteres hvem og hvor mange aftager- repræsentanter, der skal være i udvalget. 

 

Emner for udvalgets arbejde 

Nye projekter – forskning og vidensprojekter, som er sektorrelevante og 

virksomhedsrelaterede. 

Nye kompetencer i sektoren. 

Aktuel gæst til emne på dagsordenen kan inviteres. 

 

 



 

 

Møder i 2015 

 

 

Dato- alle dage kl. 15.00-17.00 Sted 

11. maj 2015  Landemærket 

26. august 2015 

 
FA i Amaliegade 

7. oktober/21. oktober 2015 

 

DE, Islands Brygge 

Gitte Laursen melder tilbage med hensyn til 

dato for mødet i oktober. 

16. marts 2016 

 

Danske Bank, Høje Taastrup 

 

 

 

Evt. 

Det var et godt møde med en god stemning. Alle var positive. 

 

Tak for et godt møde. 

 

 

 
/Bo Steen Larsen, Områdechef, Dir.: +45 5185 0732, E-mail: bla@cphbusiness.dk 
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