Referat
Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns
Onsdag d. 24.10.2018 kl. 18.00-20.30 i Tinghuset, Algade 8, 4660 St. Heddinge.
Indkaldte mødedeltagere
Bestyrelse

Direktør
Observatører
Referent

Anette Mortensen, Stevns Kommune
Jan Jespersen, Stevns Kommune
Mikkel Lundemann Rasmussen, Stevns Kommune (afbud)
Steen Nielsen, Stevns Kommune
Line Krogh Lay, Stevns Kommune (fra pkt. 4)
Lars Kirdan, Østsjællands Museum
Ole Vive, Østsjællands Museum
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening
Charlotte Mannstaedt, Stevns Erhvervsråd
Michael Loft, Lokal Referencegruppe Verdensarv Stevns
Tove Damholt, Verdensarv Stevns
Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune (afbud)
Berith Burkandt, Stevns Kommune
Naja Habermann, Verdensarv Stevns

Mødet indledes med let bespisning.

Dagsorden
Til godkendelse.
Dagsorden godkendt.

Referater
Referat fra sidste bestyrelsesmøde og sidste møde i Verdensarvsrådet Stevns Klint vedhæftet.
Til eventuel kommentar.
Michael Loft spørger til referatet fra Verdensarvsrådet Stevns Klint: påtænkes det at åbne
for mountainbikes i de to nedlagte brud ved Stevns Klint. Tove Damholt: Nej, der var tale
om en generel erfaring fra Møn. Berith Burkandt: Der arbejde for at åbne for mountainbikekørsel på den nedlagte losseplads i Magleby.
Meddelelser til bestyrelsen
Den årlige obligatoriske partnerdag afholdes d. 29. oktober af Verdensarv Stevns og Stevns
Erhvervsråd med fokus på netværk, information og inspiration med fokus på at styrke sin
virksomhed gennem arbejdet med verdensmål. På partnerdagen præsenteres også de første partnerprodukter og det nye e-learningsmodul.

Stevns Kommune har iværksat arbejdet med genbesøg af turismestrategi for at sikre en opdatering og en klarere prioritering og arbejdsdeling i turismeindsatsen. Arbejdet tager udgangspunkt i Turismestrategisk Redegørelse 2015-2020, gennemføres med rådgivning fra
Seismonaut og omfatter en workshop med Stevns Kommunes udvalg AET og den turismestrategiske samarbejdsgruppe, en workshop for nøgleaktører samt en åben workshop åben
for borgere og aktører (herunder naturligvis også partnerne). Verdensarv Stevns indgår i
planlægning af processen.
Tove Damholt orienterede. Turismestrategien skal ende ud med en klar prioritering og ansvarsfordeling af turismeopgaver.
Michael Loft: Har man gjort sig overvejelser omkring positiv forskelsforhandling af lokale
erhvervsdrivende i forhold til udefrakommende operatører. Tove Damholt: UNESCO understøtter generelt, at turismeudviklingen skal være lokalt baseret (bæredygtig turisme), et eksempel kan være partnerprogrammet der aktivt favoriserer lokale producenter. Anette
Mortensen: Vi skal ikke se den lokale udvikling alt for snævert. For de besøgende er Faxe
også lokalområde til klinten.
Regnskabsopfølgning 2018
Som det fremgår af regnskabsopfølgningen, forventes forsat et årsresultat, som betyder at
egenkapitalen for Verdensarv Stevns går i nul.
Vedhæftet til orientering.
Tove Damholt: Regnskabet for moniteringskontoen er stadig ikke helt på plads, da de planlagt personsensorer ikke kan bestilles, men et alternativ er under udvælgelse. Der er skåret
lidt på beløbet til skredmonitering efter aftale med Stevns Kommune.
Hjemmeside
Strukturen for den fælles hjemmeside er ved at være på plads. Vi vælger en bred målgruppe, dvs. en flot men samtidig enkelt og let overskuelig side, der er let at vedligeholde.
Siden opbygges så vi kan lave tydelig præsentation partnere (f.eks. overnatning, spisesteder, aktiviteter) og produkter uden at det er i modstrid med anvendelsen af UNESCOs verdensarvslogo.
Til drøftelse.
Tove Damholt: To modeller: Enten kan vi udelade UNESCO-logoet eller også kan vi fastholde
at logoet skal være det bærende for hjemmesiden, og udvikle særlige sider for partnerprodukter, hvilket kan betyde en mindre merudgift. Bestyrelsen besluttede at UNESCO-logoet
er bærende for den ikke kommercielle del af hjemmesiden og at der vælges en god løsning
hvor UNESCO-logoet kan udelades på partnersiderne.

Status på besøgscenter
Orientering om status på besøgscenter.
Til orientering og drøftelse.
Anette Mortensen: Vi forventer en endelig afklaring på fondsbevillingen i denne måned, det
forventes fortsat at besøgscentret åbner i 2021. Tove Damholt: A.P. Møller Fonden stifter
en erhvervsdrivende fond, som skal stå for etablering af besøgscenter og tilhørende udstilling. To bestyrelsesposter besættes af A.P. Møllers Fond, en af de to øvrige bidragende
fonde (alternativt til A.P. Møllers Fond), samt en af hhv. Stevns Kommune og Verdensarv
Stevns. Tove Damholt repræsenterer Verdensarv Stevns. Den nyetablerede fond er ansvarlig
for byggeriet og udarbejder senere lejekontrakt med Stevns Kommune. Senere stifter fonden et anpartsselskab, der skal drive besøgscentret.
Michael Loft: Stiller UNESCO krav til organisationen i anpartsselskabet? Tove Damholt: Det
gør UNESCO ikke.
Handlingsplan og budget 2019
Baseret på drøftelser på sidste bestyrelsesmøde samt input fra Stevns Kommunes forvaltning og Verdensarvsrådet er der udarbejdet en handlingsplan, som er sendt i høring hos
den geologiske og lokale referencegruppe samt verdensarvsrådet. På denne baggrund er
der udarbejdet et udkast til budget 2019.
Den geologiske referencegruppe har haft kommentarer af redaktionel karakter. Disse er
indført. Verdensarvsrådet har høringsfrist til d. 23. oktober.
Medlemmer fra den lokale referencegruppe har som led i høringsprocessen fremsendt en
udtalelse samt tilhørende appendiks (Appendiks til referencegruppe udtalelse: Overvejelser om organisation af verdensarvsforvaltningen). De to dokumenter er vedhæftet.
På baggrund af fremsendte udtalelse har direktøren indarbejdet forslag til ændringer i
handlingsplanen under indsatsområdet Koordinering og samarbejde.
Budget og handlingsplan skal fremsendes til Stevns Kommune senest d. 1. november.
Handlingsplan med budget er vedhæftet.
Til drøftelse og beslutning.
Michael Loft: Referencegruppens udtalelse er bl.a. et udtryk for bekymring for verdensarvsorganiseringen. Det foreslås derfor at nedsætte et organisationsudvalg primo januar 2019,
der bistået af ekstern rådgivning, skal sikre bredt medejerskab.
Den øvrige bestyrelse tilsluttede sig dette forslag.
I fællesskab udarbejdes følgende formulering, som Michael Loft mente at referencegruppen
kan tilslutte sig:

-

-

Udarbejdelse af en tidssvarende og bæredygtig organisationsstruktur, som sikrer en klar
arbejdsdeling i forhold til relevante opgaver inden for såvel forvaltning som udvikling og formidling
af verdensarv (herunder drift af besøgscenter) og tillige sikrer bredt medejerskab herunder
medejerskab hos den lokale befolkning.
Organisationsstrukturen udarbejdes med ekstern rådgivning og gennem en proces, som sikrer
inddragelse af offentlige og private nøgleinteressenter (herunder også Lodsejerforeningen Stevns
Klint Trampesti og Danmarks Naturfredningsforening). Et organisationsudvalg med dette formål
nedsættes og arbejdet påbegyndes primo januar.

Med denne ændring godkendes Handlingsplanen.
Budget
Tove Damholt: Der er mindre ændringer i forhold til sidst. Naturpleje overgår til Stevns
Kommune, dog afsættes fortsat et mindre beløb til afholdelse af international workcamp.
Verdensarv Stevns overtager trykning af folderen Oplev Stevns fra Stevns Kommune. Ny
post: Øget kendskab. Denne øremærkes til Verdensarv Stevns andel af det store, fælles projekt Kulturkufferten.
Eventuelt
Michael Loft: Samarbejdsaftale omkring formidling -hvor er Selskabet Højeruplund?
Tove Damholt: Der arbejdes pt. på en samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Selskabets bestyrelse, dvs. formidling, drift osv. af deres område fremadrettet.
Charlotte Mannstaedt: Ønsker at kommentere referencegruppens udtalelse, men forventer at det
kommer til at ske i det kommende organisationsudvalg. Hvordan besluttes det hvem der skal sidde i
det udvalg? Anette Mortensen: Det vil være naturligt være en bestyrelsesbeslutning.
NH 30.10.18

