REEFERATT
aff bestyrrelsesm
møde i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Torrsdag d. 15. maj 2014 kl.
k 8.30‐9.455 Rådhuset St. Hedding
ge
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
Tovve Damholt var delvist fraværendee under pun
nkt 4.

1. Dagsorden

Dag
gsorden god
dkendt
2. Refferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 1. maaj til godken
ndelse.
Refferat godkendt.
3. Me
eddelelser til bestyre
elsen

Tem
madag for turismeerhvvervet i Stevvns Kommune arrangeres i samarbbejde med Stevns Tu‐
risttforening d. 16. juni jf. Forvaltninggsplanens tiltag nr. 65. Fra Udviklinngsgruppen
n deltager
direektør og site manager.
Kon
ntaktperson
ngruppen in
ndkaldes til orienteringgsmøde d. 22.
2 maj så d e kan møde
e Naja og
kan
n drøfte bekkymringer og
o ønsker i fforhold til verdensarv.
Kom
mmunalbesstyrelsen invviteres på tuur til Højeru
up for at blivve orientereet om betyd
dningen af
verrdensarv inkkl. turisme efter
e
sommeerferien.
4. Øk
konomi

Oveersigt over forbrug
f
for 2014 pr. 1. maj er ved
dhæftet. Førrste estimatt over forve
entet for‐
bru
ug er vedlaggt. Bemærk at tallene eer grove ove
erslag. Direkktøren anbeefaler at der lægges
bud
dget for 201
14 til næste
e møde.
Til o
orientering og drøftelsse

Pun
nktet blev ta
aget til efteerretning. Beestyrelsesfo
ormanden bad
b om, at tturismestrategi blev
drø
øftet på senere bestyrelsesmøde.
5. Fes
stligholdelse juni 20
014

Oplæg præsen
nteres på mødet. Punkttet skal drø
øftes på mød
de i Styregrruppen.
Til d
drøftelse ogg beslutningg.
p
ede program
mudkast og foreslog
f
fre
edag d. 27. jjuni. Bestyrrelsen kom
Sitee manager præsentere
meed input og tilsluttede
t
sig
s udkastett. Såfremt arrangemen
a
tet ikke kann afholdes for
f kr.
30.000 kan bestyrelsesforrmand hævee budgettett.
6. 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.
Til d
drøftelse ogg godkende
else
Besstyrelsen ud
dbad sig ydeerligere tre dage til nøjjere gennem
mlæsning. Så
Såfremt ingeen kom‐
meentarer mod
dtages inden
n denne frisst er beskrivvelsen godke
endt.
7. 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.
Daggsorden forr styregrupp
pemødet til drøftelse.
Dag
gsorden bleev drøftet.
8. Næ
æste møde
e

Næ
æste møde afholdes
a
d. 9.
9 juli 2014 kl. 9‐11 på Rådhuset St. Heddingee.
9. Eve
entuelt

Emnet turismee og verdenssarv blev inndledende drøftet.
d
Besttyrelsesform
manden foreeslog, at
Steevns Kommu
une indkalder hovedintteressenter til snak om turisme blaa. med udga
angspunkt i
kom
mmunens drøftelser
d
om
m Stevns Koommune 202
20.
Direektøren gjo
orde opmærrksom på viggtigheden af,
a at de særlige forhold
ld omkring verdensarv
v
tæn
nkes ind hvo
or det er mu
uligt bla. i ddet kommun
nalt støtted
de turismearrbejde inkl. det det
nyee turismeneetværk som nu startes oop af Stevnss Erhvervsrå
åd.

