
 
 
Invitation til Cand.merc.(kom.) Alumni Årssamling 2012 
 
Stress som moderne arbejdspladsfænomen – 
Mød Erhvervspsykolog Maria Klinke & HR Manager i Telia Ida Krause 
 
Torsdag den 22. marts fra 17.30-20.00 i CBS-SIMI Executives lækre 
lokaler i Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, Frederiksberg. 
 
Alle taler om stress og flere og flere oplever, at deres kollegaer går ned med den 
populære diagnose. Hvad er det for en samfundstendens, vi er vidner til i disse år, 
og hvordan skal vi forholde os til den? Vores to oplægsholdere arbejder til daglig 
med fænomenet på den ene eller anden måde og kommer med to forskellige vinkler 
på sagen. Mød:  
 
Maria Klinke  
Maria Klinke, chefkonsulent hos Matzau Erhvervspsykologer  er erfaren 
erhvervspsykologisk konsulent, coach, stressrådgiver, underviser og 
foredragsholder. Maria har desuden bred erfaring med team- og procescoaching 
samt individuelle coachingforløb herunder stresscoaching.  
Maria Klinke vil i sit oplæg vil komme ind på den populære samfundstendens stress 
samt hvordan, vi skal forholde os til den, når den enten rammer os selv eller – for 
de flestes vedkommende – kolleger på arbejdspladsen.  
 
Ida Østergaard Krause  
Ida Krause er Cand.merc.(kom.)’er og HR Manager i Telia med ansvar for knap 300 
medarbejdere i BtC Sales og kommer tidligere fra en stilling som HR Manager i 
Simmin Danmark. Gennem sin karriere inden for HR har Ida bl.a. arbejdet som 
strategisk partner for topledelse og hjulpet med at omsætte forretningsstrategi til 
HR-strategi samt understøtte implementering i praksis. Ligeledes har hun arbejdet 
med motivation, kompetenceudvikling, trivsel og rammer for medarbejdere. 
 
Program 
17.30: Velkomst 
17.45: Oplæg v. Maria Klinke  
18.30: Bestyrelsen byder på bobler og sushi 
19.00: Oplæg v. Ida Krause 
19.40: Generalforsamling 
19:55: Afrunding og uformel networking 

I år har vi 3 åbne pladser til nybesættelse i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at 
blive en del af en forening i rivende udvikling med masser af spændende 
udfordringer, så stil op eller kom og hør mere! 
 
Tilmelding på Facebook: http://www.facebook.com/events/340714162638582/  
(Afbud skal senest meldes mandag den 19. marts af hensyn til madbestilling) 
 
 
Arrangementet er gratis, såfremt du er medlem af foreningen. Du kan melde dig ind 
på www.candmerckom.dk eller til selve arrangementet. 
 
 
Vi glæder os til at se jer! 



 
 

 

 

GENERALFORSAMLING 
Dagsorden for generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens aflæggelse af beretning om foreningen i det forløbne år 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab (se nedenfor) 
4. Behandling af indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer, som 

skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen 
5. Valg af bestyrelse, jf. § 5, stk. 3. – Der er i år 3 ledige pladser til 

nybesætning 
6. Eventuelt 

  

 

REGNSKAB 2011 
Cand.merc.(kom.) Alumni regnskabsåret løber fra marts 2011-marts 2012 

 

 

  

Indtægter  

Indmeldelsesgebyrer (58 nye 
medlemmer) 5800 

CA-A-kasse årligt 
samarbejdstilskud 2500 

CA- medlemssamarbejde 
tilskud  1050 

  

Indtægter i alt 9350 

RESULTAT 2011  

(Beholdning pr. 11.02.2012) 10,913 

 

 

Cand.merc.(kom.) Alumni er for alle færdiguddannede samt studerende fra cand.merc.(kom.). Det 
koster 100 kroner i indmeldelsesgebyr, men så er du også medlem på livstid. Du kan melde dig ind i 
foreninge 

Beholdning pr. 03.05.2011 3388 

   

Udgifter  

Website  

Årligt domæne  135 

DK hostmaster - website 45 

  

Arrangementer  

Forplejning Christiansborg 1645 

  

Udgifter i alt 1825 


