Reeferat
beestyrelssesmød
de i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Torrsdag d. 1. maj
m 2014 kl. 9‐11Rådhuuset St. Hed
ddinge
Til sstede: Bestyyrelse: Bjørrn Voltzmannn, Stevns Kommune
K
(fformand/m
mødeleder); Lars Klau‐
sen
n, Stevns Tu
uristforeningg; Jens Carl Jørgensen, Østsjællands Museum
m. Observatør Stevns
Kom
mmune: Berith Burkandt. Direktørr: Tove Dam
mholt (referrent). Site m
manager Najja Haber‐
mann
Refferat indskreevet i kursivv
Velkomst til Naja Haberm
mann
ød Naja Hab
bermann veelkommen
Forrmanden bø
1. Dagsorden

Til ggodkendelsse.
God
dkendt.
2. Refferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 22. jaanuar vedhæ
æftet til god
dkendelse.
God
dkendt.
3. Me
eddelelser til bestyre
elsen

Forreningen er nu under fo
ormel stifteelse.
En række kommunikation
nsplaner er under udarrbejdelse. Da
D der er en række forsskellige
perrsoner, der skal have ansvar for foorskellige de
ele af komm
munikationeen er der ud
darbejdet
flerre separate planer. Chrristina Brunnkel er ansatt til støtte for udarbejddelse af kom
mmunikati‐
onssplan for hh
hv. lokalplan
nsarbejde oog ansøgningsproces.
f lokalplannsarbejdet er udarbejd
det i samarbbejde med Thomas
T
En kommunikaationsplan for
Meeyhoff, Lonee Wind Nielssen og Liliann Theilsborgg (Stevns Ko
ommune). PPlanen er ivværksat.
Direektøren opllyste, at de omtalte kom
mmunikatio
onsplaner fo
or lokalplann har haft meget
m
stor
effeekt bl.a for den internee kommunikkation. Der arbejdes
a
nu
u for at etabblere fire årllige møder
blandt Udviklin
ngsgruppen
ns organisattioner for at optimere overførelse
o
af viden. Effter hvert

mø
øde produceeres nyhedsb
brev til udseendelse til øvrige
ø
intere
essenter heerunder borg
gere i
Højjerup og Ko
ontaktperson
ngruppen. SSite manageer får ansva
ar for nyheddsbrev.
ngsgruppen Stevns Klinnt og ansætttelse af Si‐
En pressemeddelelse for oprettelsenn af Udviklin
manager err under udarbejdelse ogg fremsend
des til godke
endelse hoss formanden
n.
te m
Preessemeddeleelsen er udssendt.
Meeddelelsernee blev tagett til efterretnning.
4. Udviklingspla
an Højerup
p

Udvviklingsplan
n for Højeru
up udarbejd et af landskkabsarkitektterne Schønnherr i et saamarbejde
meellem Stevnss Kommune
e, Selskabett Højeruplun
nd og Østsjæ
ællands Muuseum har været
v
præ‐
sen
nteret på bo
orgermøde i Højerup d . 17. marts.. Herefter er indført enn række justteringer.
Udvviklingsplan
nen forventes at komm
me til politisk behandlin
ng i Plan og Teknikudvaalget d. 29.
aprril. Udviklinggsplanen prræsenteres på mødet.
Et m
møde omkrring den videre proces er planlagt med Schøn
nherr.
Udvviklingsplan
nen blev præ
æsenteret. PPlanen findees som bilag
g til dagsord
rdenspunkt nr. 50 på
Plan‐ og Tekniikudvalgsmø
øde i Stevnss Kommunee d. 29. aprill 2014.
http
p://stevns.iinstant.coha
aesio.net/PPlan‐%20og%
%20Tekniku
udvalget/299‐04‐
20114%20Dagssorden.aspxx#50
Steevns Kommu
une og Udviiklingsgrupppens direktø
ør og site manager
m
afhholder mødee med
Sch
hønherr ved
dr. den komm
mende procces d. 12. maj.
m
Næ
æste del af processen
p
viil bla. omhaandle dispossitionsplan for
f bygningg. Ifølge Stevvns Kom‐
mu
une forventees arkitektko
onkurrencee at kunne ivværksættes i starten aff 2015.
m
for brrug og ejersskab af Høje
eruplund drøftes jf. refeerat fra 22. januar.
En fremtidig model
Derr udarbejdees et oplæg til Selskabeet Højeruplu
und.
Direektøren udttrykte bekym
mring for att bomanlæg
gget vil med
dføre parkeeringsprobleemer hvis
Steevns Klint op
ptages på veerdensarvsllisten til juni pga. betallingsordninggen.
Dett blev besluttet, at anm
mode Selskaabet Højerup
plund om en
n forhåndsaaftale om at undlade
bettalingsopkræ
ævning i en periode, sååfremt det bliver
b
nødve
endigt, såleddes at der kan
k handless
hurrtigt hvis beehovet opstå
år. Såfremt direktøren vurderer att der er et bbehov konta
aktes besty‐
relssesformand
den, som kan
n beslutte aat iværksættte en given aftale.
Til d
drøftelse
5. Ansøgningsp
proces

Derr er indsend
dt suppleren
nde materiaale til IUCN som svar på de fremseendte spørggsmål. Ma‐
terialet vedhæ
æftes til orie
entering. Vi afventer nu
u IUCNs rap
pport i starteen af maj og herefter
afgørelse i Qattar i slutningen af juni. Kulturstyre
elsen deltag
ger ved Boleette Lehn Pe
etersen.
s mødet oog søger visaa.
Berrith og Tovee tilmelder sig
En kommunikaationsplan for
f mulige ssvar fra IUCN i maj er under
u
udarbbejdelse og fremsen‐
dess inden mød
det til drøftelse. Planenn er udarbe
ejdet med henblik på att kunne klæ
æde nøgle‐
perrsoner på til at svare påå spørgsmåål vedr. resu
ultatet herunder bestyrrelsen, polittikere, re‐
levaante embed
dsfolk samt museets leedelse. Planen er drøfte
et med Kultturstyrelsen
n. Det er
aftaalt med Bolette Lehn Petersen
P
(Kuulturstyrelsens repræsentant i Styyregruppen) at hun
indkalder Tovee Damholt og
o Berith Buurkandt til møde
m
så sna
art rapporteen fra IUCN foreligger.
Kom
mmunikatio
onsplan frem
msendes indden mødet. Fremsende
es ikke pga.. positiv rap
pport fra
IUC
CN.
Rap
pport fra IU
UCN modtag
get fra Kultuurstyrelsen d.
d 30. april blev gennem
mgået. Rap
pporten an‐
beffaler verden
nsarvskomitteen, at Stevvns Klint ind
dskrives på verdensarvs
vslisten. Derr er mulig‐
hed
d for at indg
give oplysninger vedr. ffaktuelle fejjl til IUCN in
ndtil 14 dagge før mødet. Den go‐
de nyhed komm
munikeres til
t kommun albestyrelseen, styregru
uppen og koontaktperso
ongruppen
sna
arest og en pressemedd
p
delelse udseendes snareest muligt herefter.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
6. Forrmidling af verdensa
arv i 2014
4

Arb
bejdet med udstilling vedr. verdennsarv er ivæ
ærksat jf. refferat fra 22.. januar. Øn
nsker om
formidling and
dre steder end
e Stevns M
Museum skkal afklares herunder
h
koontaktperso
oner til de
releevante sted
der (f.eks. Råådhuset i Stt. Heddinge
e).
Til d
drøftelse ogg beslutningg.
Pun
nktet blev drøftet
d
og deet blev beslluttet, at sitte manager kontakter kkulturchef Jane Sand‐
gaa
ard for at la
ave aftaler om
o fysisk uddstilling på Rådhuset
R
sa
amt evt. påå et eller flerre af kom‐
mu
unens biblioteker.
Fesstligholdelsee i tilfælde af
a optagelsee blev drøftet. Bestyrellsen beslutteede afholdeelse af en
festtlighed i Hø
øjerup kort efter
e
meddeelelsen i en ret uformell form inkl. ffesttale ved
d borgme‐
sterren, let trakktement og god musik – evt. med underholdn
ning ved lokkale forening
ger. Væ‐
sen
ntligt at skellne denne ret uformellee fest med den
d formellle indvielse, der som tid
dligere be‐
slutttet afholdees i sensomm
meren/efterråret efter en
e optagelsse.
Direektør og sitte manager udarbejderr forslag.
7. Bes
skrivelse af
a besøgss
steder

En samlet beskkrivelse af besøgsstede
b
er langs Stevns Klint err gennemførrt (jf. foransstaltning 5
i Fo
orvaltningsp
plan Stevns Klint). Plan en skal offe
entliggøres som
s
en del af foreninggens arbej‐
de.
drøftelse ogg godkende
else
Til d
Pun
nktet blev udsat
u
til næsste møde.
8. Mø
øde i Styre
egruppen Stevns
S
Klin
nt mod Ve
erdensarv

Næ
æste møde i styregrupp
pen er indkaaldt til d. 15
5. maj med det
d formål aat sikre en drøftelse
d
aff
svaar fra IUCN.
pemødet til drøftelse.
Daggsorden forr styregrupp
Som
m dagsordeenspunkter blev
b nævnt:: plan for lokalplansarb
bejde, præseentation aff udvik‐
ling
gsplan Højeerup, plan fo
or markeringg af optageelse
9. Næ
æste møde
e

Næ
æste møde afholdes
a
um
middelbart innden styreg
gruppemøde
e dvs. d. 15.. maj kl. 8.3
30‐10
På mødet indg
går status fo
or Udviklinggsgruppens økonomi.
10.Eve
entuelt

Turristforeningens forman
nd foreslog aat Turistforeeningen ind
dkøbte ekseemplarer af verdens‐
arvvsansøgning
gen til alle overnatning
o
gssteder.
Beh
hovet for en
n kort folderr med inform
mation om verdensarv blev drøfteet. Formand
den lagde
væg
gt på økono
omien. Site manager koommer med
d prisbillet oplæg.
o
Direektøren opllyst at hun og
o Finn Surllyk, Københ
havns Universitet, er i ggang med ud
darbejdel‐
se a
af en officieel populær bog
b med afssæt i verden
nsarvsansøg
gningen.
TD 01.05.14

