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DITLEV ENGEL OG PHILIPP SCHRÖDER ENGAGERER SIG I 

STUDENTERDREVET ORGANISATION MED VOKSEVÆRK

Bestyrelsesformand, Ditlev Engel, er indtrådt i Aarhus Symposiums bestyrelse fredag den 13. 
marts.

Samtidig med Ditlev Engel indtrådte også den anerkendte professor i økonomi, Philipp 
Schröder. Engel og Schröder står nu klar til at bidrage med viden og erfaring til de stude- 
rende bag Aarhus Symposium, som hvert år har missionen at styrke forbindelsen mellem 
700 medstuderende og inspirerende topledere igennem et heldagsarrangement.

“Connecting leaders of tomorrow with leaders of today - ser jeg som en meget vigtig for- 
udsætning for at skabe både værdi og holdbar vækst i danske virksomheder i fremtiden”, 
siger Ditlev Engel.

Et holdbart match

Interessen for globale udfordringer er netop dét, som forener Ditlev Engel, Philipp Schröder 
og Aarhus Symposium. Ditlev Engel har været global koncernchef i 13 år for henholdsvis 
Hempel A/S og Vestas Wind Systems A/S, og i dag  står han bl.a. i spidsen for tænketanken 
Big Future 2025, vindinvestorfonden SE Blue Renewables samt Danmarks Grønne Investe- 
ringsfond og vil kunne bidrage med interessante perspektiver til Aarhus Symposiums over-
ordnede tema ”Global Challenges”.

Philipp Schröder indtræder med en stærk tilknytning til udviklingen af de studerende på 
Aarhus Universitet. Herudover er han direktør for Tuborg Research Center for Globalisation 
and Firms og var medlem af regeringens Produktivitetskommission.

”Jeg havde ellers en plan om at sige nej til bestyrelsesarbejde, men da jeg fik forespørgs- 
len fra Aarhus Symposium blev svaret ja – deres foretagende er så unikt og vigtigt, at jeg 
ikke kan holde mig væk”, siger Philipp Schröder.

Aarhus Symposiums pro-bono bestyrelse har til formål at rådgive og sparre med de frivillige 
studerende bag organisationen, og alle medlemmerne ønsker, at det forbliver studenter-
drevet. Nina Smith, professor i økonomi hos Aarhus Universitet, er formand for bestyrelsen, 
som desuden består af Jan B. Schmidt-Sørensen, erhvervschef hos borgmesterens afde- 
ling i Aarhus, og Aarhus Symposiums grundlæggere, Jens Riis Andersen og Kasper Vinther 
Olesen, ansat henholdsvist hos McKinsey & Company og Bank of America Merrill Lynch. 

Bestyrelsen tager afsked med Carsten Tanggaard, professor i finansiering på Aarhus Univer-
sitet, og Flemming Lindeløv, tidligere administrerende direktør ved FDB, Tulip og Carlsberg, 
efter tre års virke.



“Aarhus Symposium er en fantastisk spændende studenterstyret organisation. Derfor er vi 
rigtig glade for, at Ditlev Engel og Philipp Schröder nu også er om bord i bestyrelsen, og vi 
er sikre på, at Aarhus Symposium de kommende år vil nå nye højder”, siger Nina Smith.

Mod nye højder

Igennem fire år er arrangementet vokset i størrelse og anerkendelse i takt med, at det har 
givet engagerede studerende mulighed for at udfordre og blive inspireret af relevante 
topledere såsom Nils Smedegaard Andersen, Jørgen Vig Knudstorp, General Peter Bartram 
og mange flere. Nu sigter Aarhus Symposium mod at opnå synlighed på den internatio-
nale scene samt for alvor at kunne bidrage til aktuelle debatter om globale udfordringer. 

Om Aarhus Symposium

Aarhus Symposium arbejder ud fra devisen ”Leaders of today connecting with leaders of 
tomorrow”. Arrangørgruppen består af 34 studerende, som dedikerer et års frivilligt arbej-
de. Det er gratis for alle studerende at deltage i arrangementet, hvor de 700 pladser rives 
væk på få minutter.

Det femte Aarhus Symposium løber af stablen den 6. november 2015 og komplementeres 
af en række opvarmningsarrangementer tidligere på året. Årets tema offentliggøres den 
6. maj 2015 - og de første talere i løbet af juni. Se recap-videoen fra Aarhus Symposium 
2014: https://vimeo.com/112560321
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