UDKAST
Referat
Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns
Torsdag d. 07.12.2017 kl. 18-20 i Tinghuset, Algade 8, 4660 St. Heddinge.
Mødet efterfølges af afslutningsmiddag på Café Algade.
Indkaldte mødedeltagere
Bestyrelse

Direktør
Observatører

Referent

Bjarne Østergård Rasmussen, Stevns Kommune
Thor Grønbæk, Stevns Kommune (afbud)
Steen Nielsen, Stevns Kommune
Jan Jespersen, Stevns Kommune
Rikke Gliese-Mikkelsen, Stevns Kommune (afbud)
Charlotte Mannstaedt, Stevns Erhvervsråd
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening
Michael Vagn Loft, Lokal Referencegruppe Verdensarv Stevns
Tove Damholt, Verdensarv Stevns
Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune (afbud)
Berith Burkandt, Stevns Kommune
Ditte Winther-Rasmussen, Verdensarv Stevns
Naja Habermann, Verdensarv Stevns

Velkommen til ny bestyrelsesmedlem valgt for Stevns Erhvervsråd, Charlotte Mannstaedt.
Dagsorden
Til godkendelse.
Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 26.10.2017
Referat vedhæftet til godkendelse.
Kommentering fra Michael Loft vedr. formulering omkring udvidelse af bestyrelsen (pkt. 3) samt
budgetformat.
Referat godkendt under forudsætning af tilføjelse ”I forbindelse med etablering af ny bestyrelse og
evt. nye vedtægter efter kommunalvalget” under pkt. 3.
Michael Loft opsummerer sin kommentar fra sidste møde vedr. ønske om at tage budgetformatet
op til genovervejelse i den nye bestyrelse.
Regnskabsopfølgning 2017
Regnskabsopfølgning udarbejdet pr. 22. november 2017.
Regnskabsopfølgning vedhæftet til orientering.
Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning.

Orientering
Orientering til bestyrelsen fra sekretariat og formand.
Meddelelser til bestyrelsen er vedhæftet til orientering.
Tove Damholt tilføjede at Verdensarv Stevns har indsendt svar i forbindelse med en idéfase omkring
ny gravetilladelse for OMYA a/s. Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Verdensarv Stevns har
samarbejdet omkring præcisering af ideer og de enkelte organisationer har alle indgivet svar. Svaret
fra Verdensarv Stevns rummer også input indhentet fra den geologiske referencegruppe.
Bjarne Østergaard Rasmussen meddelte, at den kommunale repræsentation i Østsjællands Museum
fra Faxe Kommune ud over den kommende borgmester vil blive Knud Erik Hansen.
Bjarne Østergaard Rasmussen meddelte desuden, at der nu er indgået kontrakt med Tove Damholt
som direktør på fuldtid, pr. 1.1.2018.
IUCN World Heritage Outlook
Det rådgivende organ for UNESCO, IUCN, har netop gennemført en global evaluering af natursteder
på verdensarvslisten. Den samlede evaluering for Stevns Klint er, at bevaringstilstanden klassificeres som god, at status for kerneværdien klassificeres som høj og stabil, den overordnede trusselvurdering som meget lav, og den overordnede beskyttelse og forvaltning klassificeres som meget effektiv, dvs. Stevns Klint vurderes til at tilhøre bedste kategori.
Evalueringen for Stevns Klint er vedhæftet til orientering og drøftelse.
Yderligere information findes på IUCNs hjemmeside: http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/
Sekretariat og bestyrelse udtrykte stor tilfredshed med den flotte evaluering.
Michael Loft roste, at en stor organisation som IUCN har en stor grad af åbenhed for dialog i formatet omkring evalueringen.
Monitering
Optagelsen på UNESCOs verdensarvsliste stiller krav om at Stevns Klint skal moniteres løbende, en
opgave Verdensarv Stevns varetager. Som et led i opsamling og revision af moniteringsindsatsen er
moniteringsrapporter for 2015 og 2016 afsluttet. Moniteringsrapporterne vil blive sendt til Stevns
Kommune, referencegruppe og VASK og lagt på Verdensarv Stevns hjemmeside.
Moniteringsrapporter for 2015 og 2016 vedhæftet til orientering.
Michael Loft mente ikke at lodsejere i lodsejerforeningen blev hørt nok i forbindelse med moniteringen. Naja Habermann kunne fortælle, at den igangværende revision af moniteringsprogrammet peger i retning at større involvering af de forskellige aktører langs klinte.
Kathrine Hendriksen: Måske kan tendensen til en faldende tilfredshed med gæsternes besøgsoplevelse forklares med at besøgsoplevelse ikke er blevet forbedret væsentligt siden verdensarvsoptagelsen.

Hjemmeside
Ny hjemmeside er under udarbejdelse med udgangspunkt i den nye visuelle identitet. Indhold og
opbygning er baseret på en grundig behovsanalyse inkl. interviews og spørgeskemaundersøgelse.
Hjemmesiden bliver en præsentation for det fælles verdensarvsarbejde, dvs. indeholder information fra såvel Stevns Kommune, Østsjællands Museum som Verdensarv Stevns. Også partnerprogrammet vil blive præsenteret på hjemmesiden. Kravspecifikation er under udarbejdelse.
Til drøftelse og orientering.
Ditte Winther-Rasmussen fremlagde den nye visuelle identitet for verdensarvsorganisationen. Det
har været vigtigt at identiteten er praktisk anvendelig og har en visuel sammenhæng med Stevns
Kommunes og Østsjællands Museums logo. Den visuelle identitet kommer til at ligge online, så alle
samarbejdspartnere kan tilgå den.
Ditte Winther-Rasmussen præsenterede arbejdet for en ny, fælles hjemmeside for verdensarven - en
samlet platform for alle der deltager i verdensarvsarbejdet. På baggrund af en grundig brugerundersøgelse og ønsker fra Stevns Kommune har projektet ændret sig fra blot at være en hjemmeside
for organisationen Verdensarv Stevns til at blive en samlet indgang for det samlede verdensarvsarbejde. Styregruppen, med repræsentanter for Verdensarv Stevns, Stevns Kommune og Østsjællands
Museum enige om projektet. Hjemmesiden forventes at være klar i april 2018.
Adspurgt redegjorde Tove Damholt uddybede at budgettet fra start var på 100.000 kr. for det oprindelige projekt, men at det kan blive nødvendigt at kigge på beløbet igen efter siden er udvidet til at
omfatte hele verdensarvsarbejdet.
Charlotte Mannstaedt stillede spørgsmål til leverandørernes styresystemer og måden kravsspecifikationerne er opbygget, og fandt svarene tilfredsstillende.

Medejerskabsprogram
Udvikling af venneprogram og partnerprogram er nu ved at tage form. Det samlede program, Vores
Verdensarv, vil bestå af tre elementer: Venneprogram for privatpersoner, partnerprogram for virksomheder/organisationer/foreninger, produktprogram for produkter. Programmet præsenteres
ved nytårskur d. 29. januar 2018.
Til drøftelse og orientering.
Tove Damholt gav udtryk for at 2017 har været præget af et grundigt forarbejde til bådemedejerskabsprogram og øget synlighed (hjemmeside, nyhedsbrev mv.). Disse programmer kan nu jf. handlingsplanen foldes ud i 2018.
Venneprogrammet udrulles i løbet af foråret 2018, partnerprogrammet har med Stevns Erhvervsråd
som vigtig samarbejdspartner været under ’gentænkning’ og kommer nu til at omfatte et bredere,
mere inkluderende partnerprogram samt et nyt produktprogram. Det nye partnerprogram præsenteres på nytårskur d. 29.1.2018. Forudsætninger for deltagelse bliver enklere: at man vil fortælle
verdensarvshistorien, bakke op om verdensarvssamarbejdet og deltage i en årlig partnerdag samt
et grundkursus.

Charlotte Mannsteadt uddybede at produktprogrammet også kan bruges til et kvalitetsudvikle de
enkelte produkter og virksomheder.
Det er meget vigtigt, at det nye partnerprogram giver partnerne synlige fordele fra start. Første tiltag bliver et projekt omkring digital synlighed inkl. kursus for partnerne og opfølgning.
Kommende bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver med nye politiske repræsentanter. Procedure for indkaldelse aftales.
Til beslutning.
Så snart konstituering er på plads melder Bjarne Østergaard Rasmussen til sekretariatet hvem kommunen udpeger til bestyrelsen i Verdensarv Stevns hvorefter dato for ny aftale kan fastlægges i
samarbejde mellem ny formand og direktør.
Eventuelt
Kathrine Hendriksen: Spørgsmål vedr. overnatningsmuligheder i Højerup og fondsansøgninger til
besøgscenter i Boesdal. Bjørn Voltzmann er kontaktperson for dette.
Den afgående formand takkede alle for et godt samarbejde. De afgående medlemmer blev takket
for deres engagement i bestyrelsesarbejdet. Direktøren gav en særlig tak til formanden for hans
ekstraordinære indsats i forbindelse med verdensarvsarbejdet.
NH 08.12.17

