Reeferat
fo
or bestyyrelsesmøde i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Den
n 8. november 2013 kl. 8.15‐11.155 Hårlev Rådhus
Delltagere: Besstyrelse (Bjø
ørn Voltzmaann (mødeleder), Lars Klausen, Jenns Carl Jørggensen),
obsservatør (Beerith Burkan
ndt (Stevns Kommune)) og direktør (Tove Dam
mholt (referrent))
1. Dagsorden

Daggsorden god
dkendt.
2. Refferat

Refferat godkendt.
Direktøren eftterspurgte drøftelse
d
af bestyrelsessansvarsforsikring og ddet blev bessluttet at
beh
handle punkktet på næsste bestyrelsesmøde.
3. Ved
dtægter

§133 linje 7 (, herunder udgår) slettess. Herefter blev
b vedtæg
gter godkenndt.
Jen
ns Carl Jørgeensen sende
er endelig uudgave til diirektøren so
om tilsikrer opbevaringg af under‐
skreven kopi samt at kopi sendes til Stevns Kom
mmune.
4. Forrretningso
orden

Forrretningsord
den blev gennemgået. Under afsn
nit om indka
aldelse til beestyrelsesm
møde æn‐
drees første punkt således, at det ikkee er pålagt formanden
f
at indkaldee til bestyrelsesmøder,
meen i stedet pålagt
p
formaanden at drrage omsorgg for at det sker. Mangglende punkktum i sid‐
ste afsnit tilføjjes. Herefte
er blev forreetningsorden godkendtt.
ns Carl Jørgeensen indføjer ændringg og fremse
ender til dire
ektøren, som
m distribue
erer til be‐
Jen
styrelsen.
5. Rev
visor

Besstyrelsesforrmanden be
erettede, att der ikke fin
ndes en registreret revvisor i den nordlige del
af kkommunen (forstået so
om Gl. Valløø kommune
e). Formand
den har i steedet valgt re
egistreret
revvisor bp‐revision, Råby.. Der er indggået aftale om revision
n, administrrativ assistance (her‐
und
der lønadministration) samt forvaaltningsrevission.
Revvisor påpeger, at organ
nisationen i kke har mulighed for at
a trække m
moms fra me
ed mindre
derr bidrages med
m en mod
dydelse. På baggrund af
a tilskudsafftalen vil revvisor undersøge
spø
ørgsmålet ved SKAT.
Valg af revisorr blev godke
endt.

6. Øk
konomi og tilskudsafftale

Besstyrelsesforrmanden redegjorde foor, at Udvikllingsgruppe
en vil modettage 3 mio. kr. fra 1/9
såleedes, at derr i 2013 udb
betales 1 miio. kr. og i 2014
2
udbeta
ales 2 mio. kkr.
Tilsskudsaftalen
n blev drøfttet og Jens CCarl Jørgenssen foreslog
g, at konkreete aktivitetter blev ud‐
speecificeret fo
or at skabe sikkerhed
s
o m hvilke op
pgaver Udviklingsgrupppen er forpligtet til at
løsee samt af heensyn til mo
oms. Bjørn Voltzmann,, Berith Burkandt og Toove Damholt udarbej‐
derr forslag.
I tilskudsaftaleen rettes ud
dviklingsgru ppens navn
n jf. vedtægter.
Besstyrelsen go
odkendte he
erefter afta len. Fra Udvviklingsgrup
ppen underrskrives aftaalen af be‐
styrelsens næsstformand i forening m
med direktøren.
7. Me
eddelelser til bestyre
elsen

Direktøren oplyste om at aftale vedrr. aflønning af Tove Damholt afvennter momsaafklaring.
Sam
mtaler vedr. sekretariatsmedarbejjder afholde
es i disse ug
ger ved Tov e Damholt og Berith
Burrkandt. Besttyrelsen anbefalede di rektøren att udarbejde en tidsbeg rænset, tre
eårig kon‐
trakkt.
Direktøren peggede på ind
dsigelser til lokalplan Højerup sam
mt kommuneeplan indgivvet af Øst‐
sjæ
ællands Musseum med særligt
s
henbblik på udvikkling af Stevvns Klint som
m verdensaarvsområ‐
de herunder sæ
ærligt beskyyttelse af d et område, der ikke er omfattes aaf Nationalt Geologisk
Inteeresseområåde. Berith Burkandt
B
reetter henvendelse til ko
ommuneplaanlægger ve
edr. de re‐
levaante emnerr i denne he
envendelse..
Status for arbeejdet for disspositionspllan Højerup
p samt nyt formidlingskkoncept (fin
nansieret aff
Reggion Sjællan
nd og Udvikklingsgruppeen) blev præ
æsenteret. En
E samlet tiidsplan afve
entes fra
kom
mmuneplan
nlægger.
hovet for klare rammer for udvikliing og komm
mende driftt af det sam
mlede besøggsområde
Beh
ved
d Højerup blev drøftet. Det blev påå denne baggrund besluttet at invvitere Selskabet Høje‐
rup
plund til et møde
m
med det
d formål aat søge en afklaring,
a
so
om kan dannne baggrun
nd for det
videre udviklin
ngsarbejde. Fra Udvikli ngsgruppen
n deltager bestyrelsesf
b
formand, medlem
m
af
besstyrelsen saamt direktørr.
8. Org
ganisation
n

Snittfladerne mellem
m
Udviiklingsgrupppen Stevns Klint, Styreg
gruppen Steevns Klint og
o referen‐
ceggrupperne blev
b kort drø
øftet. På næ
æste bestyrelsesmøde gennemgåss forvaltninggsplanen
systematisk mht. yderlige
ere afklaringg.
9. Refferencegru
upper

En model for sammensæt
s
tning af en bredt samm
mensat referencegrupppe med delttagelse af
bla. lodsejere fremsat af direktør
d
og Berith Burkkandt blev drøftet.
d
Moodellen tage
er udgangs‐
pun
nkt i, at refeerencegruppen skal ha ve funktion
n som et bre
edt sammennsat koordinerings, og
sam
marbejdsforrum hvor re
elevante int eressenter kan mødes om arbejdeet med Stevvns Klint.

Følgende samm
mensætning blev foresslået:
Lod
dsejere: Forr at sikre en geografiskk spredning fastholdes den nuværeende samm
mensætning
i ko
ontaktperso
ongruppen, dvs. der væ
ælges tre ind
dbyggere i bufferzonen
b
n fra hhv. no
ord, midt
og syd samt trre fra Højeru
up by (jf. koort) i alt 12 personer.
p
Turrisme og erhvervsliv: En
E repræsenntant udpegget fra hhv. Stevns Erhvvervsråd ogg Stevns
Turristforeningg.
e og naturreepræsentan
nter: En rep
præsentantt udpeget frra
Forreninger, naaturbrugere
Friluftsrådet, Dansk
D
Naturfredningsfoorening og Stevns Naturcenter. D
Der lægges vægt
v
på, at
Friluftsrådet reepræsenterrer 91 medl emsorganissationer.
Steevns Kommune: Flere modeller
m
bleev drøftet herunder
h
en
n repræsenttant udpeget fra
Kultur og Natu
ur&Miljø samt evt. en m
medarbejde
er relevant i forhold til arbejde me
ed
u
en vægt på, at repræsentanterne iindgår i gruppen som
frivvillighed. Deer lægges i udpegninge
en del af et samarbejdsfo
orum og ikkee som et led
d i en direktte sagsbehaandling.
Ud over den sttore referen
ncegruppe nnedsættes ad hoc grup
pper, der i een tidsbegræ
ænset pe‐
riod
de og med klart
k
mandaat kan arbejjde med spe
ecifikke pro
oblemstillingger som f.eks. sikker‐
hed
d. Gruppern
ne faciliteres af sekretaariatet og kaan tilføjes re
essourcer. D
Der var enigghed om,
at aarbejdet meed referencegrupper oog ad hoc grupper krævver ansætteelse af sekre
etariats‐
meedarbejder.
men anerke
endte væ‐
Besstyrelsen pååpegede den store arbeejdsindsats i denne konstruktion m
sen
ntligheden af
a en solid lo
okal opbaknning og foraankring af den kommennde udviklin
ng af ver‐
den
nsarv.
Direktøren fik mandat til at arbejde vvidere med denne mod
del bla. på m
møde med kontakt‐
perrsoner d. 20
0. november. Berith Buurkandt og Tove
T
Damho
olt deltagerr i dette mø
øde.
10.Udsendelse af
a pressem
meddelelse
e om dann
nelse af foreningen

Preessemeddelelse afholdes efter møøde med kontaktperson
ner. Direktøøren udarbe
ejder ud‐
kasst.
11.Eta
ablering aff hjemmes
side for forreningen

Forrslag godken
ndt. Bestyre
elsen ønskeer ud over organisation
o
n, vedtægerr, bestyrelse
esmed‐
lem
mmer og opggaver, også referater ppræsenteret på hjemm
mesiden. Ud bygning af hjemmesi‐
den
n afventer ansættelse
a
af
a sekretariatsmedarbejder.
12.Næ
æste møde
e

Afh
holdes d. 29
9. november 2013 kl. 8 .30‐11.30 på
p Rådhusett i St. Heddi nge.

13.Eve
entuelt

Besstyrelsen øn
nsker forsikringsoversiggt på næste
e møde.
Berrith Burkand
dt referered
de fra Tram
mpestimøde afholdt d. 7.
7 novembeer, hvor flere lodsejere
næ
ævnte muligh
hed for at opsige
o
aftalee om tramp
pesti.
Friluftsrådet har ydet tilskkud til fugleekikkerter tiil Stevns Kommune. Jf. helhedsplaanen anbe‐
psætning.
faleede direktøren af områådet ved Steevns Fyr og Mandehovved blev priooriteret i op

