Reeferat
Beestyrelssesmød
de i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Torrsdag d. 26. februar 2015 kl. 9.00‐‐11.00 Borgmesterens kontor, Råddhuset St. Heddinge
H
ogens Haug
gaard, Stevnns Kommune (formand//mødelederr); Jens Carll Jørgen‐
Besstyrelse: Mo
sen
n, Østsjællan
nds Museum
m; Lars Klauusen, Stevnss Turistforen
ning. Obserrvatør Stevn
ns Kommu‐
ne: Bjørn Voltzzmann, Beriith Burkanddt. Direktør:: Tove Damh
holt. Site maanager Najja Haber‐
ma
ann (referen
nt)
Afb
bud: Lars Kla
ausen.
M
Haug
gaard Nielssen indtræder i Stevns Kommunes
K
plads som formand
f
Borrgmester Mogens
for Udviklingsg
gruppen Steevns Klint. B
Borgmestereen blev bud
dt velkommeen som form
mand for
Udvviklingsgrup
ppen.
1. Dagsorden

Til ggodkendelsse.
Dag
gsorden god
dkendt.
2. Refferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 14. jaanuar til god
dkendelse.
Refferat vedhæ
æftet.
Refferat godkendt.
3. Oriientering til
t bestyrelsen

Najja Habermaann orienterrer om Verddensarvsdaggen d. 25. april.
a
Derr er planlagt en spændende dag m
med bl.a. debat, underh
holdning ogg børneaktivviteter i
Snu
urretoppen, Store Hedd
dinge. Bestyyrelsen bifalldt den bred
de forankrinng og folkelige tilgang
til a
arrangemen
ntet.
Øvrrige meddelelser til bestyrelsen err vedhæftett til orientering
Tovve Damholt orienteredee om planerrne for kom
mmunikation
n omkring inndsamling ved
v Stevns
Klin
nt, hvilket er et fokuspu
unkt fra UN
NESCOs side.. Indsamling
gsaftalen m
mellem Gjorsslev Gods,
Steevns Kommu
une og Østsjjællands M
Museum var essentiel for verdensarrvsudnævneelsen og en
fred
dning af klin
nteprofilet vil
v bidrage ttil yderligerre sikring aff klintens unniverselle væ
ærdi.
Dett blev aftaltt at arbejde for at få veerdensarvslo
ogo monterret på al kom
mmunal vejjskiltning
viseende mod Stevns
S
Klint, og Kultursttyrelsen kon
ntaktes med
d henblik påå at få verdensarvslo‐
goeer på alle reelevante dan
nske motorrvejsskilte.

4. Handleplan og
o budget

En handleplan for 2015 med
m tilhørennde budget er udarbejd
det og vedhhæftet.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Han
ndleplan og
g budgetudkkast godkenndt i nuværeende form.
5. Bes
søgscente
er

Som
m tidligere oplyst
o
bestyyrelsen pr. m
mail fra Bjø
ørn Voltzmann d. 14. ja nuar har Stevns
Kom
mmune harr på møde d.
d 14. januarr besluttet følgende
f
 processen om delttagelse i forrsøgsordnin
ng om ophæ
ævelse af strrandbeskyttelseslinje
stoppees midlertidigt
 alternaative placeringer underrsøges nærm
mere (områ
ådet ved Booesdal)
 Udviklingsgruppen
n Stevns Kli nt anmodes om at ivæ
ærksætte en nærmere analyse
a
af
et kom
mmende bessøgscenterss indhold ogg funktionerr ud fra vinkklen: Verden
nsarven
som løftestand for en genereel udvikling med positivv indflydelsee på bl.a. bo
osætning
og jobsskabelse
Udvviklingsgrup
ppen Stevnss Klint har eentreret me
ed Dansk Bygningsarv ttil at udarbe
ejde analy‐
sen
n. Analysen gennemførres i to fase r. Opgavebe
eskrivelsen er under uddarbejdelse
e og vil bli‐
ve ffremsendt når
n den er klar,
k
hvilkett forventes at
a være inden mødet.
Til o
orientering og drøftelsse.
DBA
As forunderrsøgelse fremlægges foor Kommunalbestyrelse
e på et tem amøde omkkring 20.
aprril. Endelig beslutning
b
træffes
t
på KKommunalb
bestyrelsesm
møde d. 30. april, på ba
aggrund af
en indstilling fra
fr forvaltningen.
Jen
ns Carl Jørgeensen spurg
gte om der vville kommee en analyse
e af besøgsccentrets opttimale pla‐
cerring, hvilket ikke vil værre en del aff DBAs analyyse. Samtidiig havde haan en bekym
mring for,
om
m Østsjællan
nds Museum
m vil kunne lløfte formid
dlingsopgavven, hvis cenntret lægges i Boesdal.
Mo
ogens Hauga
aard forklarrede om baaggrunden for
f at underrsøge Boesddal som mullig lokali‐
tet,, hvilket isæ
ær begrundees med bedrre pladsforh
hold og infra
astruktur. D
Der var enig
ghed om at
anssøgningsfrissten til forsø
øgsordningeen 1.5.2015
5 giver en meget
m
kort tiidsfrist for at
a træffe
den
n endelige beslutning
b
om,
o hvor cenntret bedst placeres. Fo
ondene, derr forventes at finan‐
sierre besøgsceentret har primært fokuus på Stevnss Klint som en sammennhængendee attrakti‐
on, snarere en
nd besøgscentrets placeering.
6. Refferencegru
uppen

Refferencegrup
ppen er ved
d at finde sinn form både
e i forhold til
t deltageree og arbejdssmåde. På
bagggrund af in
nput fra bl.aa. bestyrelsee, reference
egruppe og andre interressenter err der udar‐
bejdet et udkaast til komm
missorium foor reference
egruppen. Der
D lægges oop til, at 20
015 funge‐
rer som et prø
øveår både mht.
m samm ensætning og kommissorium.

Kom
mmissorium
m samt liste over deltaggere vedhæ
æftet til besllutning.
Kom
mmissorium
m og deltageerliste godkkendt. Én ud
d af tre plad
dser til Højeerup lodsejere er øre‐
mæ
ærket til en repræsenta
r
ant for Højerrup Borgerfforening, Bjørn Voltzmaann informeerer om
foreeningen sellv udpeger vedkommen
v
nde.
7. Tra
appe

Najja Habermaann har indh
hentet tilbuud på en ny model for trappen
t
til H
Højerup. Tilbud ventes
at vvære klart til
t bestyrelse
esmøde. Tr appeforløb drøftes.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
d for en ny, ttodelt trapp
pe, med et forløb
f
der err mindre steejlt og som
Derr er indhenttet et tilbud
giveer mulighed
d for at ledee de besøgeende forbi fiiskeleret er indhentet, pprisoverslag
g ca.
4266.000 kr. Altternativt ka
an den eksissterende tra
appe byggess om for ca.. 160.000 krr. men den
løsn
ning giver stadig
s
en meeget stejl trrappe, der ikkke giver ad
dgang til fisskeleret.
Besstyrelsen øn
nsker at derr på sigt søgges fondsmiidler til en permanent, arkitekttegnet trap‐
pelløsning, et projekt
p
der forventes
f
a t tager minimum to år. Der er dogg et akut beehov for en
mid
dlertidig løssning inden sommersæ
æsonen (junii 2015). Besllutning om midlertidig løsning
træ
æffes på næsste bestyrellsesmøde, eefter nærmeere undersø
øgelse af fiskkelerets belliggenhed.
8. Næ
æste møde
e

Gen
neralforsam
mling holdess jf. vedtæggter i marts eller april.
Datto for næstee møde, som
m vil indehoolde status på forvaltningsplan ogg status for monitering
til ggodkendelse samt regn
nskab 2014..
Gen
neralforsam
mlingen afho
oldes 9. aprril 2015 kl. 9‐11.
9
Derr blev stillett forslag om
m tilføje et p unkt omkrin
ng Evaluerin
ng af USKs oorganiserin
ng.
9. Eve
entuelt

Inteet at bemæ
ærke.
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