REEFERATT
Beestyrelssesmød
de i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Onssdag d. 27. august 2014 kl. 9.00‐111.00 Rådhu
uset St. Heddinge
K
(fformand/m
mødeleder); Lars Klau‐
Til sstede: Bestyyrelse: Bjørrn Voltzmannn, Stevns Kommune
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 indført i kursiv
1. Dagsorden

God
dkendt
2. Refferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 9. jul i til godkendelse.
God
dkendt
3. Oriientering til
t bestyrelsen

Koo
ordineringsmøde afholldt med del tagelse af Selskabet
S
Hø
øjeruplund,, Østsjællan
nds Muse‐
um
m og USK. Reeferat af mø
ødet vedhæ
æftet til orientering.
de d. 17.‐
Nordisk‐baltiskk verdensarrvskonferennce for bæredygtig turiisme afholddes i Roskild
19. septemberr. Otte personer har til meldt sig ko
onferencen
n fra Stevns:: Bjørn Voltzmann,
ns Carl Jørgeensen, Tove
e Damholt, B
Berith Burkandt, Naja Habermann
H
n, Bjarne Ø. Rasmus‐
Jen
sen
n, Line Krogh Lay, Lone Dalthur. Laars Klausen erstatter Lo
one Dalthurr som repræ
æsentant
for Stevns Turiistforening.
m
ooplæg om ve
erdensarv og
o turisme vved Stevns Erhvervs‐
E
Tovve Damholt holder 10 minutters
råd
ds netværksmøde d. 27
7. august.
Kom
mmunalbesstyrelsen ho
older temam
møde i Høje
erup d. 11. september
s
oom verdenssarv. Dags‐
ord
den omfatteer præsentaation af orgaanisation, Forvaltnings
F
splan Stevnss Klint, Udviklingsplan
bessøgscenter samt
s
drøfte
else af forannkring af verdensarv. I mødet delttager bl. a. Bjørn
B
Volltzmann, Beerith Burkan
ndt, Tove Daamholt og Naja
N Haberm
mann samt flere medaarbejdere
fra Stevns Kom
mmunes forrvaltning.
I Hø
øjerup har Selskabet
S
Højeruplundd registrerett en stigning
g i antallet aaf biler, derr har betalt
i paarkeringsanlægget (ca. 27 %) og Ø
Østsjællandss Museum har
h registrerret en stigning i antal‐
let af besøgende på Stevn
ns Museum og en ændring i de be
esøgendes innteresser so
om nu i høj
grad kredser om
o verdensaarv. Den nyye udstilling er taget meget godt i mod af pub
blikum. Og‐

så SStevns Kom
mmune gratis turistbus har vakt sto
or positiv op
pmærksom hed. Tilbud
d om aktivi‐
teteer og guidede ture i Hø
øjerup er poositivt modttaget og har også i høj grad fungeret som
svaar på gæsterrnes udford
dringer i for hold til betjjening af pa
arkeringsanllæg.
Lon
ne Wind, Steevns Komm
mune, har 177. juli udsen
ndt nyhedsb
brev til borggerne i Høje
erup med
emnerne: Traffiktælling, lo
okalplanlæggning. Nyhe
edsbrevet er det første af en planlagt løben‐
de information
n, som led i lokalplanspprocessen. Nyhedsbrevvet vil blive lavet i sam
marbejde
meed USK.
Steevns Kommu
une gennem
mfører trafikktællinger i Højerup i ugerne
u
30 (ssommerferiietrafik) og
39 (almindeligg trafik).
Traafiktællingerr er gennem
mført af USKK på parkeriingspladsen
n Højerup d . 15.‐16. juli. I tællin‐
gen
n er registreeret tidspun
nkt, nationaalitet, antal voksne og antal
a
børn ppr. bil samt autocam‐
perre. Desuden
n er antallett af vendte biler registrreret. Redskkab til viderre udvikling af besøgs‐
cen
nter. Rapporten vedhæ
æftes.
Kulturstyrelsen
n har videre
esendt den officielle skkrivelse fra World
W
Herittage Centre
e om
Steevns Klints optagelse
o
påå UNESCOs liste over verdensarv.
v
I brevet heenvises til Operational
Guiidelines for så vidt anggår skiltningg med verde
ensarvslogo og brevet ffremhæver forpligtel‐
sen
n til at oplysse om påtænkte komm
mende proje
ekter indenffor verdensaarven eller i bufferzo‐
nen
n, som måttte få indflyd
delse på OU
UV’et.
Kulturstyrelsen
n gør opmæ
ærksom på dden nationaale skiltekon
ncept udvikklet for dansske ver‐
den
nsarvsstedeer. Sekretariiatet vil til ssenere møde i USK uda
arbejde oplæ
æg til revision af skilt‐
ning ved Stevn
ns Klint sam
mt oplæg til udarbejdelsse af skriftligt material e.
4. US
SK som høringspart 1

Eksstern høringg af Miljøvurdering af KKommuneplantillæg nrr. 3, 9 D10 BBesøgsområåde Stevns
Klin
nt er sendt intern
i
hørin
ng i Stevns KKommunes Miljøafdeling og Sund hedsafdelin
ng, og i
eksstern høringg hos Danskk Naturfrednningsforening, Naturstyrelsen, Ku lturstyrelse
en og
Steevns Museum. Stevns Kommune
K
bbeslutter hvem der er høringspart.
h
. Direktøren
n for USK
find
der det hen
nsigtsmæssigt, at USK oogså inddragges som inttern eller ekkstern hørin
ngspart og
anb
befaler, at Stevns
S
Kommune anmoodes om at inddrage USK.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Bjø
ørn Voltzmann fastslog,, at USK børr betragtes som eksterrn høringspaart i relevan
nte plansa‐
gerr vedr. verdeensarvsomrrådet. Berithh Burkandt kommunike
erer dette ti
til Stevns Ko
ommunes
meedarbejdere.
5. US
SK som høringspart 2

USK
K har via pressechef fraa Siemens eerfaret at de
er vil blive givet
g
tilladeelse til heliko
opterflyv‐
ning fra Stevnssfort. Stevns Kommunee har siden oplyst til USK, at de err i færd med
d at give til‐‐
ladelse til flyvn
ninger. USK
K har gjort oopmærksom
m på frednin
nger i områddet. Direktø
øren anbe‐

faleer, at USK anbefaler Ste
evns Komm
mune at USK
K inddrages i beslutningger som kan
n påvirke
verrdensarvsom
mrådet marrkant.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Bjø
ørn Voltzmann fastslog,, at USK børr høres i rellevante sage
er vedr. verrdensarvsom
mrådet.
Bjø
ørn Voltzmann og Berith Burkandtt kommunikkerer dette til
t Stevns Koommunes medarbej‐
m
derre.
6. Bru
ugerunderrsøgelser

Bru
ugerundersø
øgelser er gennemført
g
af USK jf. Forvaltnings
F
splanens puunkt 99 og anbefalin‐
gerr i Status forr forvaltninggsplan Septtember 2013. Site Man
nager fremlæ
ægger forelløbige re‐
sulttater af und
dersøgelsen
n. Rådata veedhæftet.
Til o
orientering og drøftelsse
Ressultaterne af
a årets brug
gerundersøøgelse blev fremlagt.
f
Re
esultaterne vil blive sam
mmenfat‐
tet og kommunikeret bla. via pressem
meddelelse og www.sttevnsklint.orrg og direktte til ho‐
ved
dinteressentter herundeer USK bestyyrelse og ko
ontaktpersoner.
7. Fejjring af ve
erdensarv

Steevns Kommu
une er værtt for den offficielle indvielse og anssvarlig for a rrangementet. Sel‐
skaabet Højeruplund er forespurgt om
m arrangem
mentet må afholdes på deres arealler. USK
und
dersøger om
m Stevns Kliint vil modttage officiel plade med oplysningeer om verde
ensarv og
udaarbejder forrslag til mon
ntering af pplade. USK bidrager
b
i øvvrigt med innput til arrangemen‐
tet. Udkast til invitationsliste er indseendt til Stevvns Kommu
une og vedhhæftes til orrientering.
Til o
orientering
Hofffet har med
ddelt, at pro
otektor for Den danskee UNESCO‐n
nationalkom
mmission HK
KH Prinses‐
se M
Marie vil foretage officciel åbning vved arrangeement d. 20
0 eller 21 okktober 2014.
8. Log
go

Nottat vedr. brug af logo Stevns
S
Klint fremsende
es inden mø
ødet til drøfttelse og besslutning.
Dett vedhæfted
de notat er godkendt. FFremtidig brug af logo skal godkenndes hos Sitte Mana‐
gerr.
9. Hje
emmeside

Udkkast til hjem
mmeside for USK er tilggængelig påå www.stevnsklint.org. Hjemmesid
den præ‐
sen
nteres af Naaja Habermaann. Oplægg vedr. hjem
mmesidens formål
f
frem
msendes inden mødet.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Dett fremsendtte notat ved
dr. hjemmesside og med
d indføjet syynliggørelsee af snitflade til
ww
ww.visitstevn
ns.dk blev godkendt.
g
H
Hjemmesideen opdateres, så den le ver op til no
otatet. Der
udssendes presssemeddelsee, når hjemm
mesiden er opdateret, så den leveer op til oplæ
ægget.
10.Lok
kal forankring

Sitee manager er
e startet arrbejdet medd etableringg af referencegruppen.. Sekretariaatet anbe‐
faleer, at der indhentes faggkompeten ce til at opttimere processen med referenceggruppens
opsstart med udgangspunkt i gruppenns helt afgø
ørende betyydning for att sikre lokal foran‐
krin
ng af verden
nsarv og forr at kunne sskabe lokal betydning af
a verdensaarv.

Til d
drøftelse ogg beslutningg
Besstyrelsen biffaldt, at sekkretariatet ttilknytter en
n konsulent til en sikkerr opstart aff referen‐
ceg
gruppen. Deet blev beslu
uttet at Sitee Manager forespørger
f
r boger‐ og eerhvervsforreninger i
hhvv. Hårlev, Stt. Heddinge,, Rødvig ogg Strøby Egeede samt Landsbyerness fællesråd om
o de er
inteeresserede i at være en
n del af refeerencegrupp
pe eller arbe
ejdsgruppe i regi af Ud
dviklings‐
gru
uppen Stevn
ns Klint.
11.Forrmidling

Et o
oplæg til revvision af skiilte og skrifttlig informaation præsenteres på m
mødet.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Besstyrelsen prrincipbeslutttede, at denn formelle kommunikat
k
tion af verddensarv prim
mær sker
via en trykt treetrinsraket med
m 1. grattisfolder (so
om den nuvæ
ærende Opllev Stevns Klint,
K
der
uda
arbejdes af Stevns Natu
urcenter ogg trykkes af Stevns Kom
mmune) 2. een fyldigere folder
f
med
opsslag om hveer lokalitet samt
s
genereelle oplysnin
nger om såvvel adgangssforhold, reegler for ad‐‐
færrd samt orieentering om
m verdensarrv og klinten
ns temaer. Folderen
F
uddgives af Ud
dviklings‐
gru
uppen Stevn
ns Klint og sæ
ælges for caa. 50 kr. 3. en
e coffee‐ta
able bog som
m popularisserer ver‐
den
nsarvsansøg
gningen. Bo
ogen udarbeejdes af Tovve Damholt med journaalistbistand
d. Der søges
stø
øtte til udgivvelse af bog
gen.
På grund af dee mange jussteringer, deer de komm
mende år vil ske som føllge af den nye
n ver‐
den
nsarvsstatuss afventes en
e gennemggribende renovering aff skilte. Kun skilte hvor der står
”ka
andidat til verdensarv” ændres. Beehovet for yderligere
y
siikkerhedsinfformation vurderes
v
løb
bende.
12.Næ
æste møde
e

6. n
november kl.
k 9‐11 Rådh
huset St. Heeddinge
13.Eve
entuelt

Larrs Klausen orienterede
o
om udviklinngen i forha
andlinger mellem Stevnns Kommunee og en
rækkke nærligg
gende komm
muner. Lars Klausen vid
deresender oplæg.
Jen
ns Carl Jørgeensen videreebragte en mundtlig fo
orespørgsel fra Selskabbet Højerupllund. USK
anb
befalede, att Jens Carl Jørgensen oppfordrede Selskabet
S
Hø
øjeruplund til at henveende sig
skriiftligt.
TD 31.08.14

