REEFERATT
Beestyrelssesmød
de i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Torrsdag d. 9. juli 2014 kl. 9.00‐11.00 Rådhuset St.
S Heddinge
Delltagere: Besstyrelse: Bjø
ørn Voltzmaann, Stevns Kommune (formand/m
(
mødeleder); Lars Klau‐
sen
n, Stevns Turistforening
g; Jens Carl JJørgensen, Østsjælland
ds Museum . Observatø
ør Stevns
Kom
mmune: Berrith Burkandt. Direktørr: Tove Dam
mholt (refere
ent). Site maanager Najja Haber‐
ma
ann
Refferat indført i kursiv.
1. Dagsorden

God
dkendt
2. Refferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 15. m
maj til godke
endelse.
God
dkendt
3. Oriientering til
t bestyrelsen

Mø
øde i kontakktpersongru
uppen afhol dt d. 22. maj v. site ma
anager og ddirektør.
Refferat af kontaktpersong
gruppemødde eftersend
dt til oriente
ering.
Ved
d Stevns Erh
hvervsråds møde om ooprettelse af netværk for Turist‐ ogg Oplevelse
esøkonomi
d. 226. maj gav direktøren oplæg om Stevns Klintt og bæredyygtig turism
me. Også site
e manager
deltog. På mød
det blev dett besluttet aat etablere Netværket for Turist‐ oog Oplevelssesøkono‐
mi.
Besstyrelsen an
nbefalede, at
a Udviklinggsgruppen Stevns
S
Klint er tilstrækkkeligt repræ
æsenteret i
nettværket gen
nnem Østsjæ
ællands Musseum og Steevns Turistb
bureau, menn at USK selvfølgelig
kan
n medvirke, når der er brug
b
for inpput vedr. verdensarv.
Sitee manager deltog
d
i besstyrelsesmøøde i Selskab
bet Højerup
plund d. 10. juni.
Tem
madag for turismeerhvvervet i Stevvns Kommune blev afholdt i sama rbejde med
d Stevns
Turristforeningg d. 16. juni jf. Forvaltniingsplanenss tiltag nr. 65.
6 Direktørr og site manager
holdt indlæg om
o bæredyggtig turismee og forventtning om nyye gæster. 227 lokale akktører del‐
togg.
Direktør og sitte manager var sammeen med Berith Burkandt fra Stevnss Kommune
e i verdens‐
arvvskomiteenss møde i Qaatar for at siikre Stevns Klint optagelse på verddensarvslistten.
Steevns Klint blev optaget på UNESCO
Os liste overr verdensarvv d. 23. junii 2014 som natursted
num
mmer 197. Klinten blevv optaget soom numme
er 1007 på liisten.

Opttagelsen påå verdensarvvslisten meedførte megget stor med
dieinteressee og Stevns Kommu‐
ness kommunikkationsmedarbejder sikkrede makssimalt udbyttte og koorddination. De
er blev bla.
sen
ndt på DR1 Nyheder,
N
TV
V2News, Raadioavis P1,, Radioavis P4,
P P4 Regioonalen, P1 Kulturnyt,
DR22, P1 Orienttering, TV2Ø
Øst, TV2 Goodmorgen Danmark
D
m.fl. I udsenddelserne deltog bla.
borrgmester Mogens
M
Hauggaard, Tovee Damholt og
o en række
e lokale borggere.
Udvviklingsgrup
ppen Stevnss Klint var vvært ved Folkefest d. 27
7. juni kl. 166‐18. Stevnss Kommu‐
ness borgmesteer Mogens Haugaard
H
hholdt festale
en efterfulgt af tale v. m
museumsdirektør To‐
ve Damholt. Det
D lokale ko
or Hold On ooptrådte ogg havde skre
evet verdennsarvssang til
t dagen
ptræden v. den lokale grand prix stjerne
s
Tim Schou. Til ffesten bidro
og mange
efteerfulgt af op
herrunder Selskkabet Højerruplund, Traaktørstedett Højeruplun
nd, Stevns BBryghus, MIN maskin‐
udlejning Klipp
pinge, Teltm
mesteren, Laars Juul, Idaas Blomster, St. Heddinnge Svømmeklub
Steevns, Roklub
bben Rødvigg samt et anntal lokale frivillige.
f
Ste
evns Komm une sikrede
e presse og
invitationer til stevnsborggere, indsattte bus på dagen og bid
drog med trre medarbejdere fra
Steevns Kommu
une deltog på
p dagen. PProgrammett var planlagt af site m
manager inde
en afrejse
til Q
Qatar. Østsjjællands Mu
useum sikreede detailpllanlægning og gennem
mførelse og 15 medar‐
bejdere medviirkede på dagen.
Besstyrelsen roste festen.
Udsstillingen Sttevns Klint Verdensarv
V
blev indvie
et på Stevnss Museum dd. 27. juni. Udstillingen
U
blivver taget go
odt i mod aff det publikuum som siden optagelssen er strøm
mmet til om
mrådet.
Steevns Klint ogg verdensarrv var røget ud af Østdaansk Turism
mes strategi for kulturtu
urisme. Vi
harr fået ord fo
or at det vil indgå før deen vedtages.
Tovve Damholt deltog und
der kommunnalbestyrelssens spisnin
ng efter byråådsmøde d. 26. juni
og ttalte om hvvad verdenssarv kan bruuges til.
4. Fejjring af ve
erdensarv

Pro
ogram for offficiel indvie
else drøftess.
Steevns Kommu
une er vært for den offificielle indvieelse og sikre
er gennemfførelse heru
under ud‐
sen
ndelse af ind
dbydelser. Udviklingsgr
U
ruppen Stevvns Klint afh
holder udgiffter og bidra
ager med
stø
øtte til progrramlægning
g. Østsjælla nds Museum
m hyres til praktisk
p
gennnemførelsee af arran‐
gem
mentet.
5. Sta
atus forvaltning

Opttagelsen haar medført en
e række veentede og uventede
u
op
pgaver og d et er nødve
endigt med
straam prioriterring inden sommeren
s
hherunder sikkerhed. Oplæg v. sitee manager.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Sitee manager redegjorde
r
for,
f at der ppt. arbejdess på publiku
umsanalyse og busanallyse, og fo‐
reslog, at mon
nitering af sllid på geoloogi blev iværksat efter højsæsonen
h
n. Bestyrelseen støttedee
forsslaget.

Direektøren gjo
orde opmærrksom på, a t der er ivæ
ærksat drøfte
elser af sikkkerhed i lyseet af den
ændring i besø
øgsmønstree hos gæsterr, som nu besøger Stevvns Klint i m
målrettet jag
gt på Fiske‐
ler. I folderen Oplev
O
Stevn
ns Klint er annbefaling om at se Fiskkeler mellem
m Rødvig og
g Korsnæb
4 på grund af
a nedstyrtnningsfare. Torsdag
To
afho
older Berithh Burkandt og
o Charlot‐
udeeladt i 2014
te FFrantzen Steevns Komm
mune møde m
med direktø
ør og site manager for USK for at iværksætte
i
nød
dvendige tilltag f.eks. veedr. skiltninng.
Besstyrelsen beesluttede, att den officieelle udmeldiing til Fiskelerssøgendee gæster er: Klinten er
dyn
namisk og liige nu er deet svært at kkomme heltt tæt på Fiskkeler et sikkkert sted. Deet skyldes
den
n allersenesste tids erosion. Men vii arbejder på sagen. Vi anbefaler aat man ser Fiskeler
F
på
afstand.
6. Verdensarv og
o bæredy
ygtig turis me

Nordisk‐baltiskk verdensarrvskonferennce for bæredygtig turiisme afholddes i Roskild
de d. 17.‐
19. septemberr. Konferenccen sætter med fokus på bæredyg
gtig turismee. Program vedhæftes..
Delltagelse drø
øftes.
Direektøren gjo
orde opmærrksom på att dette er ett stærkt netværk og at arrangemeentet har
meeget relevan
nte oplægsh
holdere om m
meget relevvant emne og
o opfordreede til at såvvel besty‐
relsse som relevvante politikkere deltagger.
Dett blev besluttet, at USK
K betaler tilm
melding for bestyrelsessmedlemmeer, direktør og site
ma
anager. Hver organisatiion sikrer, aat andre releevante perssoner i orgaanisationern
ne oriente‐
Direktøren sender deta
res om arrangementet. Tiilmeldingerr foretages individuelt.
i
aljer vedr.
tilm
melding til bestyrelsen
b
og
o til Stevnss Erhvervsrå
åd.
7. Turrismestrattegi

Udaarbejdelse af
a turismesttrategi mhpp. at sikre en bæredygttig turismesstrategi med
d maksi‐
malt udbytte for
f lokalområdet drøftees herunder Udviklingssgruppens rrolle.
drøftelse ogg beslutningg
Til d
Besstyrelsesform
manden oplyste, at Steevns Kommune efter so
ommeren inndkalder rellevante
parrter til indleedende mød
de om turism
mestrategi, heriblandt Udviklingsggruppen Steevns Klint.
8. Udvikling Hø
øjerup

Status for sam
marbejde me
ed Selskabeet Højeruplu
und samt status for bessøgscenteru
udvikling –
herrunder evt. behov for feasibility‐st
f
tudie.
På møde med Selskabet Højeruplund
H
d afholdt i ja
anuar 2014 blev det afftalt at Udviiklings‐
gru
uppen Stevn
ns Klint frem
msender forsslag til Selskkabet Højerruplund. Dettte iværksæ
ættes. Sel‐
ska
abet opfordrres til at givve indsigt i rregnskab.
Fon
ndsstrategi blev drøftet. Det blev bbesluttet, at direktøren
n tager perssonlig konta
akt til to
fon
nde som ind
dledning til en
e officiel innvitation fra
a Stevns Kom
mmunes boorgmester. Behovet
B
for
præ
æsentation af
a driftsbud
dget blev drø
røftet.
Mu
ulighed for at
a fremskynde etablerinng af trappe af hensyn til besøgsssikkerhed og
g publi‐
kum
msoplevelsee blev drøfteet.

9. Hvordan hold
der vi gryd
den i kog?
?

God
de ideer strrømmer ind
d til at styrkee verdensarrv og styrke
e udbyttet aaf verdensarrv. Emnet
drø
øftes herund
der brainsto
orm fra bes tyrelsen.
Mu
uligheden fo
or at verden
nsarv kan gaavne ikke ba
are turismen men ogsåå f.eks. bosæ
ætning og
sko
olevæsen bleev drøftet. Der
D er i besttyrelsen ønsske om, at verdensarv
v
skal kunne gavne
breedest muligtt og at også
å f.eks. turissmestrategii skal undersstøtte f.eks.. generel brranding af
Steevns Kommu
une mhp. f.eeks. bosætnning.
Larrs Klausen pointerede
p
betydningen
b
n af en samlet kommun
nikationsstrrategi for prrocessen at
sikrre kommunikation af ig
gangværendde tiltag og
g derved ska
abe synligheed for hvad verdensar‐
ven
ns effekter.
Beh
hovet for att styrke loka
alt engagem
ment og opb
bakning blevv drøftet.
Direektøren frem
mhævede betydningen
b
n af at få etableret refe
erencegrupppen og redeegjorde for
at d
det ville besslaglægge det
d meste aff site managers arbejd
dstid efter soommerferieen hvorfor
derr vil være mindre tid til øvrige opg aver.
Mu
uligheden fo
or at indsam
mle ideer fraa borgere bllev drøftet og
o væsentliggheden af at
a sikre at
ideernes brugees blev poin
nteret.
Mu
uligheden fo
or at indsam
mle ideer fraa Stevns Kom
mmunes personale blevv drøftet – herunder
h
håb
bet om, at der
d kunne væ
æres skoler,
r, der ønskede at etable
ere sig som UNESCO‐skkoler. Op‐
gavven ligger i Stevns
S
Kom
mmune.
Pun
nktet tages op på næstte møde.
10.Næ
æste møde
e

D. 227. august kl.
k 9‐11. Råd
dhuset St. H
Heddinge.
11.Eve
entuelt

Direektøren gjo
orde opmærrksom på m
mulighed for at ti komm
muner jf. Reggeringens afftale om
vækkstplan for turisme kan
n opnå disppensation till turismetiltag indenforr strandbeskkyttelses‐
linjen. Berith Burkandt
B
føllger op.
Hen
nvendelse om
o interessee for at indggå i netværkk om interessenter, derr arbejder med
m natur‐
besskyttelse og
g naturturism
me i Syddannmark og Sllesvig‐Holsttein i Femerrn Bælt og vestlige
v
Østtersø er sen
ndt til Tove Damholt.
D
Beerith Burkan
ndt og Tove
e Damholt ssvarer tilbag
ge på veg‐
ne af USK, ØSM
M og SK meen giver ingeen bindendee tilsagn om
m indgåelse i projekter.
TD 09.07.14

