REFERAT
Generalforsamling
Udviklingsgruppen Stevns Klint
Tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 8.00-9.00 Borgmesterens kontor, Rådhuset St. Heddinge
Bestyrelse: Mogens Haugaard, Stevns Kommune (formand/mødeleder); Jens Carl Jørgensen, Østsjællands Museum; Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening.
Observatør Stevns Kommune: Bjørn Voltzmann, Berith Burkandt. Udviklingsgruppen Stevns
Klint, site manager Naja Habermann (referent).
Valg af dirigent
Bjørn Voltzmann valgt som dirigent. Dagsordenen godkendes, trods urettidig indkaldelse.
Bestyrelsens beretning
Formanden aflægger beretning for 2015.
Sekretariatslederen aflægger supplerende beretning for 2015.
Mogens Haugaard Nielsen berettede at 2015 har været et turbulent år for USK, det har
vist sig at være en spændende, men til tider vanskelig opgave at være verdensarv. Det
har bl.a. været en udfordring at formidle projektets fremdrift ud til alle involverede parter, hvilket er vigtigt for at sikre den folkelige opbakning. Det er en stor opgave vi skal
løfte, og det kommer til at tage tid -til sammenligning tog Koldkrigsmuseet seks år at
realisere. Tove Damholt var om nogen drivkraft i verdensarvsoptagelsen, hendes store
engagement har været med til at gøre geologi er blevet interessant for flertallet. Evalueringen af verdensarvsorganisationen er ved at være på plads, Østsjællands Museum er
ligeledes under omlægning for at tilpasse sig den nye situation. Vi er kort sagt på rette
vej, og vi er nået langt de to første år.
Sekretariatslederen supplerede at den store og komplekse proces, som en verdensarvsoptagelse er, nu ser ud til at være på vej over i en næste fase efter en længere opstartsfasen, der har budt på en række udfordringer. Vigtigst er at samarbejdet mellem de
mange aktører er ved at finde deres form og rammer, i særdeleshed mellem kommunen, museet og USK. Bestyrelsen blev rost for proaktivt at tage verdensarvsorganisationen til eftersyn gennem organisationsevalueringen, så den bedst mulige organisation
sikres. Sekretariatslederen er tilfreds med de mange aktiviteter, der er realiseret i USK i
2015, og ser frem til at gøre projekterne mere synlige for omverdenen.

Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
Regnskab fremsendes til godkendelse.
Regnskab godkendt. Der rundsendes detaljeret regnskab til bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen
Stifterne har udpeget følgende medlemmer til at sidde i bestyrelsen for det kommende
år: Stevns Kommune har udpeget borgmester Mogens Haugaard; Østsjællands Museum har udpeget bestyrelsesformand Jens Carl Jørgensen; Stevns Turistforening har
udpeget bestyrelsesformand Kathrine Hendriksen.
Da foreningen ikke har andre medlemmer end stifterne, skal der ikke foregå egentligt
valg.
Mogens Haugaard Nielsen er udpeget som formand af Stevns Kommune, Jens Carl Jørgensen udpeget af ØSMs bestyrelse, Kathrine Hendriksen udpeget af Stevns Turistforening.
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag.
Eventuelt
Formanden foreslår at bestyrelsen og sekretariatslederen indkaldes til pressemøde d.
27.5. vedr. ny verdensarvsorganisation og status for USKs aktiviteter, idet det forventes
at Kommunalbestyrelsen træffer en endelig beslutning om organisationen d. 26.7. Sekretariatslederen indkalder Stevnsbladet og Dagbladet.
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