Referatt fra mød
de til stiftelse aff Udvikliingsgrup
ppen Ste
evns Klin
nt
Mødet afholdes tirsdag den 3. septem
mber 2013
3 kl. 14.00-16.00 i
delokale 2
St. Hedd inge, mød
Mødedelttagere: Bjjørn Voltzmann(BV)) Stevns Kommune
K
e, Lars Sev
verin Klau
usen(LSK))
Turistfore
eningen, Jens
J
Carl Jørgensen
n(JCJ) Østsjællands
s Museum
m, Berith Burkandt
B
Stevns Kommune.

1. vallg af dirige
ent og refe
erent
BV
V blev valgt
F
n Udvikling
gsgruppen
n Stevns klint
2. Stiftelse af Foreningen
dviklingsgrruppen Ste
evns Klint blev stifte
et den 3. september2
r2013 med
d medUd
lem
mmerne Bjjørn Voltz
zmann(BV)
V) Stevns Kommune
K
e, Lars Se
everin Klau
usen
n(LSK) Tu
uristforeniingen, Jen
ns Carl Jørrgensen(JJCJ) Østsjæ
ællands Museum
M
3. Gennemgang
g, revision
n og godke
endelse af vedtægte
er for foren
ningen (fo
orslag
dlagt).
ved
JCJJ gennemg
gik forslag
g til vedtæ
ægter:
ndringer:
Der var enighed om fø
ølgende æn
ndres sekrretariatsch
hef til sekrretariat
§6 linie 9 æn
§8 linje 4 æn
ndres 4 ug
gers varse
el til 2 ugerrs varsel
§8 linje 9 valg af revis
sor slettes
§10
0 linje 11æ
ændres fra
a Bestyrelssens næsttformand vælges
v
af generalforsamlingen
n til Besty
yrelsen kon
nstituerer sig med næstforma
n
and.
4. Drø
øftelse af behov for forretning
gsorden, herunder
h
evt.
e
indhol d og komm
mende
sam
marbejdsfo
orm i besttyrelsen.
Det blev ved
dtaget at der
d udarbej
ejdes en fo
orretningso
orden. JCJJ laver et forslag.
f
mmerne ka
an have en
n observatør med
Der var enighed om att bestyrelssesmedlem
ældende orrganisation
n - denne har ikke stemmere
s
et, men talleret. De
fra den pågæ
kelte besty
yrelsesme
edlemmer kan ikke lade
l
sig re
epræsenterre ved en anden
enk
perrson. Refe
erater godk
kendes på
å det komm
mende bes
styrelsesm
møde. Hvis
s medlem
mmerne ha
ar væsenttlige ændriinger til re
eferatet sk
kal dette m
meddeles senest
s
3
dag
ge efter re
eferatet err modtage
et af medle
emmerne.
5. Er der behov
v for tilbud
d til øvrige
e om at væ
ære med i foreningen
n, jf. forslaget til
dtægter?
ved
Der er mulig
ghed for att indvælge
e op til 6 medlemme
m
er jf. forsla
aget til ved
dtægter
6. Øk
konomi, he
erunder va
alg/ansætttelse af ek
kstern registreret rev
visor
BV
V er bemyn
ndiget til at
a ansætte
e en reviso
or fra den nordlige d
del af komm
munen.
7. Drø
øftelse af procedure
e for ansæ ttelse af direktør
d
og
g udvikling
gsmedarbe
ejder

ve Damho
olt vælges som direk
ktør 10 tim
mer ugentlligt. Tove h
har givet udtryk
u
forr
Tov
at hun først ønsker an
nsættelse p
pr. 1/10 2013. Besty
yrelsen tilb
lbyde ansæ
ættelse
pr. 1. septem
mber 2013
3. JCJ afkla
arer med Tove.
T
8. Kommende besøg
b
fra IUCN (gen
nnemgang
g af foreløb
bigt progra
am)
emgik prog
grammet ffor besøge
et af IUCN (Marie- LLuise Frey fra TyskBerrith genne
lan
nd og Andrrej Sovinc fra Sloven
nien), den
n 18-20 september. Programm
met blev
udlleveret me
ed tidspun
nkter for h vornår de enkelte medvirkend
m
de indgår i progra
ammet.
9. Udsendelse af
a pressem
meddelelse
e om dann
nelse af foreningen
Pre
essemedde
elelse afve
enter til effter besøge
et.
ablering aff hjemmes
side for forreningen.
10.Eta
Afv
venter
11.Fas
stsættelse
e af de kom
mmende m
møder i bestyrelsen
Næ
æste møde
e 9-10 -13 fra 10-13
3 (med fro
okost)i St. Heddinge
12.Eve
entuelt

