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Invitation til 

BESTYRELSES-
AKADEMIETS 
GALLAFEST

LØRDAG DEN 
5. NOVEMBER 2016

I KØBENHAVNS 
UNIVERSITETS FESTSALKEYNOTE 

SPEAKER: 

BJARNE 

CORYDON



Bestyrelsesakademiet er Danmarks første bestyrelsesuddannelse, 

og det er nu 10 år siden, at Københavns Universitet og advokat-

firmaet Plesner gik sammen om opgaven. Det ønsker vi at fejre  

ved at gøre afslutningen på årets hold ekstra festligt. 

Som tidligere deltager inviteres du og alle de øvrige alumner fra 
uddannelsens mange hold gennem tiderne til gallafest lørdag den 
5. november 2016, kl. 18.00, i Københavns Universitets gamle og 
traditionsrige Festsal på Frue Plads.

Vores uddannelse har ændret sig over de 10 år, ikke mindst som 

følge af gode forslag fra deltagerne, og det vil vi gerne kvittere for 

ved at invitere alle tidligere deltagere til den afsluttende middag 

sammen med det nye hold. Middagen bliver i år ekstra festlig med 

særligt indbudte gæstetalere og god mulighed for at møde nye  

og gamle bekendte fra Bestyrelsesakademiets alumnenetværk.

Aftenen starter med velkomstdrink kl. 18.00. Inden det er tid til 

at finde til bords, vil bestyrelsen byde velkommen og give ordet 

videre til aftenens keynote speaker Bjarne Corydon.

Udover dette vil aftenen bl.a. byde på uddeling af diplom til 

deltagerne på årets Bestyrelsesakademiet, taler og masser af 

mulighed for at netværke med andre alumner. 

Med tanke på de mange hyggelige festmiddage, der har afsluttet 

hvert et hold på Bestyrelsesakademiet, ser vi frem til en rigtig 

festlig gallamiddag lørdag den 5. november.

Praktiske 
oplysninger
DATO 

Lørdag den 5. november kl. 18.00

STED 

Festsalen på Københavns 

Universitet, Frue Plads 4, Kbh.

TILMELDING 

Senest 1. oktober 2016 – til Camilla 

Luplau på mail clu@plesner.com eller 

telefon 36 94 15 37.

PRIS 

Deltagelse er gratis.  

Ved afmelding senere end 5 dage før 

arrangementet eller ved udeblivelse 

vil der blive faktureret et no-show 

fee på kr. 750 ex. moms. 

De bedste hilsner

Bestyrelsen 

Jesper Lau Hansen og Stine Jørgensen, Københavns Universitet 

Jørgen Permin og Christian Th. Kjølbye, Plesner


