Reeferat for
f besstyrelseesmøde
ei
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Mø
ødet blev afholdt onsdaag d. 22. jannuar 2014 kl.
k 13‐15.30 Rådhuset SSt. Heddinge
e
Delltagere: Besstyrelse: Bjø
ørn Voltzmaann, Stevns Kommune (formand/m
mødeleder)); Lars
Klausen, Stevn
ns Turistfore
ening; Jens Carl Jørgen
nsen, Østsjæ
ællands Musseum. Obse
ervatør
Steevns Kommu
une: Berith Burkandt. D
Direktør: To
ove Damholt (referent)).
Refferat indført med kursiv.
1. Dagsorden

God
dkendt
2. Refferat

God
dkendt
3. Me
eddelelser til bestyre
elsen

Teggning af forssikringer afvventer endeelig etablering af foren
ningen. Ansæ
ættelse af site
s mana‐
gerr er i slutfase og afventter bl.a. enddelig etablering af foreningen. Sussanna Somm
mer fra DR
P1 har henven
ndt sig vedr.. udsendels e om arbejd
det med verdensarv till programse
erien Alle
Tiders Historiee og Bolette
e Lehn Peterrsen deltager fra Kulturstyrelsen oog Tove Dam
mholt fra
M
Arrbejdet medd dispositio
onsplan for Højerup
H
forrtsætter i ett samar‐
Østtsjællands Museum.
bejde mellem Stevns Kom
mmune, Selsskabet Høje
eruplund og
g Østsjællannds Museum
m.
Direektøren meeddelte, at der
d nu var inndgået ansæ
ættelseskon
ntrakt med N
Naja Haberrmann,
som
m kommer fra
f en stillin
ng som site m
manager veed verdensa
arvsstedet Illulissat Isfjo
ord. Start
15. april. Form
manden opfo
ordrede til, at Naja præ
æsenteres fo
or bestyrelssen ved første besty‐
fter startdatto.
relssesmøde eft
Inteerview med
d Susanne So
ommer er uudsat.
Berrith Burkand
dt præsenteerede et istaandsættelseesforslag ud
darbejdet aff Berings Teegnestue
for Stevns Kom
mmune vedrr. de to kalkkovne ved Boesdal. Udvviklingsgrupppen besluttede at til‐
byd
de at udføree ansøgning
gsarbejdet, ssom forhåb
bentlig vil fø
øre til, at deer rejses mid
dler til re‐
novvering. Før ansøgnings
a
arbejdet staartes underrsøger Berith Burkandtt hvorvidt deet er muligtt
for Stevns Kom
mmune at udføre opgavven som et beskæftigelsesprojekt.. Det blev frremhævet,
at d
det er en forudsætning
g, at arbejdeet skal udfø
øres af en prrofessionel sstandard.
Berrith Burkand
dt præsenteerede en sam
mlet beskrivvelse af bessøgssteder llangs Stevnss Klint (jf.
fora
anstaltning
g 5 i Forvaltn
ningsplan Sttevns Klint). Beskrivelsen vedhæfttes møderefferat og
beh
handles på næste
n
bestyyrelsesmødee.
Meeddelelsernee blev tagett til efterretnning.

4. Org
ganisation
nen og moms

Et n
notat vedr. Udviklingsggruppen Steevns Klint err udarbejde
et på baggruund af samttale med
mo
omsspecialisst. Notatet er
e vedhæfteet. På baggrund af det fremsendtee notat anb
befaler di‐
rekktøren, at fo
oreningen sttiftes, og att det underssøges, om det
d er muligg at omdann
ne en del aff
Steevns Kommu
unes tilskud
d til vederlagg (jf. notate
ets punkt 3)).
Pun
nktet blev drøftet.
d
Det blev beslutttet, at form
manden udarrbejder en rrevideret tilsskudsafta‐
le jff. notatets punkt
p
3. Forrmand og ddirektør mød
des med revvisor med ddet formål at
a afklare
ændrede beho
ov for revisio
on.
5. Spø
ørgsmål frra IUCN

Som
m den lokale kontaktpe
erson for IU
UCN har Tovve Damholt modtaget bbrev fra IUC
CN med
sup
pplerende spørgsmål.
Spø
ørgsmål 1 veedr. begrun
ndelse for inndskrivning besvares aff Tove Dam
mholt med sttøtte fra
Køb
benhavns Universitet.
U
Spø
ørgsmål 2 veedr. grænse
er afventer drøftelse med
m præside
enten for IU
UCN Tim Badman og
bessvares hereffter af Tove
e Damholt i samarbejde
e med Købe
enhavns Unniversitet.
Spø
ørgsmål 3 veedr. forvaltning besvarres af Stevn
ns Kommune
e, Kulturstyyrelsen og Østsjæl‐
Ø
lands Museum
m. Spørgsmåålene fokuseerer på a) organisation
o
nsstruktur oog finansieriing, b) lov‐
givn
ning for råsstofbrydningg c) beskytttelse af geollogiske værdier.
Dett anbefales Udviklingsggruppen, at Tove Damh
holt deltage
er i møde m
med præside
enten for
IUC
CN Tim Badm
man i Paris d. 23. januaar. Mødet er
e arrangere
et af Bolettee Lehn Pete
ersen.
ørgsmålenee blev drøfteet. Det blev besluttet, at
a direktøren deltager i mødet og at udgifter
Spø
til rrejse og oph
hold holdess på et fornuuftigt lavt niveau.
n
6. Mø
øde med Selskabet Højeruplun
H
nd

Refferat vedhæ
æftet til drøfftelse.
Dett blev besluttet, at direektøren på nnæste mødee fremflægg
ger oplæg tiil dispositionsplan fra
Sch
hönherr sam
mt en modell for fremtiddig brug og ejerskab fo
or besøgsom
mrådet Højeerup.
Udvviklingsgrup
ppen opford
drede til, att der i arbejd
det med dispositionsplaan for besøgsområdet
Højjerup fastho
oldes en mu
ulighed for eeventuelt att etablere betalingspar
b
rkering.
7. Kommunikattion og forrmidling aff verdensa
arv i 2014

Nottat eftersen
ndes med fo
orslag til forrmidling af verdensarv
v
i 2014.
Til d
drøftelse ogg beslutningg.
Dett blev truffeet en princip
piel beslutniing om at gennemføre den beskreevne udstillin
ng jf. ved‐
hæf
æftet notat herunder
h
2‐3
3 månederss løn til kom
mmunikation
nsmedarbejjder. Et bud
dget for ud‐
stilllingen udarrbejdes og fremsendes.
f
. Der søges mest mulig
gt genbrug aaf eksisteren
nde mate‐
rialler. Bestyrellsen fremhæ
ævede, at kvvaliteten skkulle være tiilstrækkelig.. Formandeen nævnte
mu
uligheden fo
or også at ko
ommunikerre verdensarrv på Stevnss Fyr og muuligheden fo
or at gøre
dettte gennem den nuværende Tramppestiskiltnin
ng blev drøfftet.

En ssamlet kom
mmunikation
nsplan udarrbejdes til næste
n
møde
e. Af hensynn til planlæg
gning blev
et b
besluttet att arbejde mo
od lokal fejrring ultimo juni supple
eret med offficiel begiveenhed i
sen
nsommeren. Hertil blevv det beslutttet at søge at sikre en begivenhed
b
d ved sæson
nstart i
20115. Punktet behandles på næste bbestyrelsesm
møde.
Larrs Klausen oplyste,
o
at Stevns Turisttforening ha
ar besluttett at lave en pproduktken
ndskabsdag
meed tema om verdensarvv i foråret 20014. Direktø
øren opford
drede til, at dagen blevv afholdt
som
m et samarb
bejde mellem Udviklinggsgruppen og
o Stevns Tu
uristforeninng.
8. Mø
øde i Styre
egruppen Stevns
S
Klin
nt mod Ve
erdensarv

Dett første mød
de i den nye
e styregrupppe er indkaaldt til d. 6. februar
f
me d det formåål at sikre
en drøftelse aff svar til IUC
CN inden affsendelse d.. 28. februar.
nkter til styrregruppemø
ødet er stattus for organisation og status for aansøgningsarbejdet.
Pun
9. Næ
æste møde
e

Næ
æste møde afholdes
a
27. marts kl. 99‐11 på Råd
dhuset St. He
eddinge, dirrektionens mødeloka‐
m
le.
10.Eve
entuelt

