Reeferat for
f besstyrelseesmøde
ei
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Mø
ødet blev afholdt fredag den 29. n ovember 20
013 kl. 8.30
0‐11.30 Råd huset St. Heddinge
Delltagere: Besstyrelse: Bjø
ørn Voltzmaann, Stevns Kommune (formand/m
mødeleder)); Lars
Klausen, Stevn
ns Turistfore
ening; Jens Carl Jørgen
nsen, Østsjæ
ællands Musseum. Obse
ervatør
Steevns Kommu
une: Berith Burkandt. D
Direktør: To
ove Damholt (referent)).
1. Dagsorden

Daggsorden god
dkendt
2. Refferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 8. noovember godkendt.
3. Me
eddelelser til bestyre
elsen

Meeddelelser blev
b taget til efterretninng.
4. Refferencegru
upper

Oplægget blevv drøftet. Lo
okal repræssentant for Dansk
D
Hand
dicapforbunnd blev tilføjet. Med
den
nne tilføjelsse blev den foreslåede referencegruppes sam
mmensætninng godkend
dt jf. ved‐
tæggternes §13
3.
5. Forrsikringer

Besstyrelsen go
odkendte direktørens fforslag, dvs.. tegning af lovpligtig aarbejdsskadeforsikring
og erhvervssyggdomssikrin
ng så snart dder ansætte
es, tegning af bestyrelssesansvarsfforsikring
og erhvervsansvarsforsikrring. Løsøreeforsikring tegnes,
t
når Udviklingsggruppen harr værdi‐
fuld
dt løsøre. Direktøren
D
in
ndhenter too tilbud og vælger
v
det mest
m fordellagtige.
6. Forrvaltningsplan

Forrvaltningsplanen, moniiteringsstat us samt staatus for forvvaltningsplaanens enkeltte punkter
blev systematiisk gennemgået og opggaver drøfte
et.
7. Næ
æste møde
e

Næ
æste møde d.
d 22. januar 2014 kl. 1 3‐15 Rådhu
uset St. Heddinge.
På mødet drøfftes oplæg til
t kommun ikation og formidling
f
af
a verdensa rv i 2014.
8. Eve
entuelt

I ovvergangsperioden indtil fuld etabl ering af Udviklingsgrup
ppen adminnistrerer Ste
evns Kom‐
mu
une Udviklin
ngsgruppenss forpligtelsser efter Ud
dviklingsgruppens anvissninger og inden
i
for
Udvviklingsgrup
ppens økonomiske ram
mme.

Forrmidling af verdensarv
v
i forbindelsse med bedømmelsen i 2014 blevv kort drøfte
et herunderr
mu
ulighed for formidling
f
f.eks. på Råddhuset i St. Heddinge. Temaet
T
tagges op på næ
æste mø‐
de.
omsudfordringen blev drøftet.
d
Forrmanden un
ndersøger mulighed
m
fo r indgåelse af drifts‐
Mo
oveerenskomstt med Stevn
ns Kommunee. Direktøre
en undersøg
ger videre.

