Reeferat af
a
geeneralfforsamlling
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Torrsdag d. 9. april
a
2015 kl. 9.00‐11.000 Borgmestterens konttor, Rådhuseet St. Heddinge
ogens Haug
gaard, Stevnns Kommune (formand//mødelederr); Jens Carll Jørgen‐
Besstyrelse: Mo
sen
n, Østsjællan
nds Museum
m; Lars Klauusen, Stevnss Turistforen
ning.
Obsservatør Steevns Kommune: Bjørn Voltzmann,, Berith Burkkandt. Direkktør: Tove Damholt.
D
Sitee manager Naja
N Haberrmann (refeerent)
1. Valg af diirigent

Bjørn Voltzzmann blev valgt til dirrigent. Dirig
genten konstaterede att generalforrsamlingen
var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretn
ning

Formanden aflægger beretning ffor 2014
Formanden
n aflagde beretning: 20014 har været det storre år for Stevvns –optagelse på
verdensarvvslisten, folkkefest og offficiel indvieelse. Verden
nsarvsudnæ
ævnelsen oplleves som
et kvalitetssstempel, der har placeeret Stevns på verdenskkortet, hvilkket understrreges af en
markant sttigning i antallet af bessøgende. Vii er nået lan
ngt, og arbeejdet har ind
dtil nu væ‐
ret løst perrfekt, men der
d venter sstadig en sto
or opgave fremover.
f
n istemte at det har væ
æret et år meed ekstraordinære beggivenheder og
o meget
Direktøren
høj aktiviteet i forening
gen. En årsrrapport er under
u
udarb
bejdelse for at dokumen
ntere årets
forløb. Højj kvalitet ha
ar været bæ
ærende for verdensarvsa
arbejdet, ogg der har væ
æret fokus
på shared managemeent, dvs. at ffå engagereet mange i forvaltninge
f
en af verden
nsarv.
Mange bassisopgaver som moniteering og opd
datering af forvaltninggsplan er løsst, sammen
n
med de ma
ange ekstra
aordinære aarbejdsopga
aver.
3. Godkendelse af revideret regnskkab for sidstte regnskab
bsår

Regnskab vedhæftet
v
til
t godkendeelse.
Regnskabeet viser et årrsregnskab i balance, hvilket
h
blev godkendt. D
Direktøren gjorde
opmærkso
om på, at deet forelagte regnskab kun
k redegørr for en minddre del af fo
oreningens
aktiviteter. Dette forh
hold afspejlees i tiltrædeelsesprotoko
ollatets afsnnit 12.2 sam
mt årsregn‐
r
raksis) samtt ledelsesbe
eretningen ppunkt 9. Forreningens
skabet s. 6 (anvendt regnskabspr
øvrige aktiiviteter førees i Stevns KKommune.
4. Valg til be
estyrelsen
n

Stifterne har
h udpeget følgende m
medlemmerr til at sidde i bestyrelseen for det kommende
k
år: Stevns Kommune har udpegeet borgmestter Mogens Haugaard; Østsjælland
ds Muse‐

um har udpeget bestyyrelsesform
mand Jens Caarl Jørgense
en: Stevns TTuristforening har ud‐
peget besttyrelsesform
mand Lars KKlausen.
e stifterne
e skal der ikkke foregå egentligt
e
Da foreningen ikke haar andre meedlemmer end
valg.
Taget til effterretning.
5. Eventuelle
e forslag fra bestyrelsen
n og medlemmerne.

Der er ikkee indkommeet forslag.
6. Evt.
Intet at beemærke.
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