REFERAT
Generalforsamling Verdensarv Stevns
Tirsdag d. 18. april kl. 19.00 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge (Retssalen).
Indkaldelse udsendt til foreningens medlemmer: Stevns Kommune, Østsjællands Museum, Stevns
Turistforening og Stevns Erhvervsråd, jf. vedtægterne for Verdensarv Stevns §8.
Desuden er alle borgere i Stevns Kommune inviteret (med taleret), ligesom medlemmer af
Østsjællands Museumsforening, Stevns Turistforening og Stevns Erhvervsråd, også selv om de ikke
er bosiddende i Stevns Kommune.
Der deltog omkring 30 mennesker i generalforsamlingen.
Dagsorden
Valg af dirigent
Jens Carl Jørgensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens
lovlighed, idet generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt, bl.a. ved annonce i Stevnsbladet d.
29.3.2017.
Bestyrelsens beretning
Formanden aflægger beretning for 2016.
Formanden, Bjarne Østergaard Rasmussen, aflagde beretning for året 2016.
Hans Christian Rasmussen spurgte, hvor den almindelige stevnsbo er henne, det er en diffus
organisation. Referencegruppe virker til at bestå mest af lodsejere.
Frank Elmer spurgte til, hvordan Verdensarvsrådet og Verdensarv Stevns spiller sammen? Svar:
Rådet er ikke-besluttende.
Bjarne Kærbo spurgte til hvem der sdder i bestyrelsen? Bestyrelsen blev præsenteret af formanden.
Spørgsmål til tidsplan for kommende arkitektkonkurrencer Boesdal og Højerup. Svar: 1) tilskud fra
fonde 2) arkitektkonkurrence udskrives (bygning + formidlingskoncept) varighed ca. 1 år 3)
projektering ca. 1 år. Første spadestik er planlagt til 2020. Tidsplanen er beskrevet på Stevns
Kommunes hjemmeside som del af fondsansøgningen.
Bestyrelsens beregning godkendt.
Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
Regnskab fremsendes til godkendelse med indkaldelsen, identisk med det sidst fremsendte til
sidste bestyrelsesmøde.

Bent Petersen, BP Revision fremlagde regnskabet 2016. Revisionen har godkendt regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Orientering om kontrakten med Stevns Kommune for indeværende år
Berith Burkandt, Stevns Kommune orienterede.
Berith Burkandt orienterede. Arbejdet med udarbejdelse af kontrakt mellem Verdensarv Stevns
og Stevns Kommune er i proces. Kontrakten vil blive udarbejdet som en samarbejdsaftale
suppleret med en årlig kontrakt, som udarbejdes på basis af årlig handlingsplan og
budgetudkast fremsendt af foreningen.

Drøftelse af handlingsplan for det kommende år, herunder kontrakten med Stevns Kommune
Tove Damholt orienterede om arbejdet med foreningens handlingsplan for 2017.
Handlingsplanen tager afsæt i foreningens vedtægter, udkast til Forvaltningsplan Stevns Klint
2017-2020, input fra Verdensarv Stevns bestyrelse og Stevns Kommunes forvaltning mv.
Handlingsplanen har været i høring i Verdensarvsrådet og den Lokale referencegruppe, og er
godkendt af bestyrelsen Verdensarvs Stevns. Handlingsplanen redegør for de opgaver hvor
Verdensarv Stevns bidrager til det samlede verdensarvsarbejde og vil blive suppleret med en
redegørelse for ansvarsfordelingen mellem de forpligtede parter i verdensarvsarbejdet.
Arbejdet med handlingsplan 2018 påbegyndes i efteråret 2017.
Hovedpunkter i handlingsplanen:
1. Forum for drøftelse og udvikling af tiltag og koordinering
2. Kommunikation
3. UNESCO
4. Beskytte og bevare Stevns Klint
5. Medinddrage lokalbefolkning
6. Erhverv og bæredygtig turisme
7. Markedsføring
8. Funding
9. Besøgscenter
10. Forskning og formidling
11. En veldrevet organisation
Handlingsplanen vil blive offentliggjort på www.stevnsklint.org.
Frank Elmer, formand Lodsejerforening Stevns Klint Trampesti, spurgte om hvor begrebet
”naturskabte og kulturelle værdier” i visionen kommer fra? Svar: Begrebet stammer fra UNESCO,
hvor man beskriver de såkaldte ”additional values”. Det er et krav fra UNESCO at de skal beskrives
som en del af ansøgningen og derfor også skal indgå som en del af forvaltningsplanen.
Frank Elmer: Hvad ligger der i at ’bevare’ klinten? Svar: UNESCO stiller krav om monitering og
håndtering af potentielle trusler mod de værdier, der er beskrevet i ansøgningen.
Steen Nielsen: Det betyder også at man ved udvikling af området skal tage hensyn til
naturværdierne.
Michael Kruse: Hvem har ansvaret for besøgscentret herunder funding? Svar: Stevns Kommune står
for etableringen af besøgscentret. Byggeriet kan evt. forestås af en fond, som kan etableres til
formålet.

Ole Sørensen, guide Stevns Klint: Ønske om mere information til besøgende i Højerup om de
historier, der er i området og om fremtidsplaner. Hvor skal vi vise Fiskeleret frem? Efterspørger
materiale om kommende planer for besøgscentret. Svar: nye velkomsttiltag er på vej i Højerup,
Boesdal og ved Fyret inden sommerferien 2017. Tiltagene tager afsæt i et samarbejde mellem
Stevns Kommune, Østsjællands Museum, Selskabet Højeruplund, Traktørstedet Højeruplund og
Verdensarv Stevns, og er mulige takket være bevilling om økonomisk støtte fra Stevns
Turistforening.
Lægges referat af generalforsamlingen på nettet? Ja.
Orientering om vedtægter
Vedtægter godkendt af Stevns Kommune kommunalbestyrelse 30.3.2017 er vedhæftet.
Formanden orienterede. Godkendt af Natur- Fritid og Kulturudvalget, Økonomiudvalget,
Kommunalbestyrelsen og Verdensarv Stevns bestyrelse.
En enkelt redaktionel rettelse vil efterfølgende blive foretaget, i det §4 ”Verdensarvskandidat”
rettes til ”optaget på UNESCOs Verdensarvsliste”.
Dirigenten bemærkede at punktet var tænkt som et beslutningspunkt om vedtægtsændringer.
Med de mødende medlemmers enige accept blev vedtægterne herefter godkendt som nye
gældende vedtægter for foreningen
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Der er ikke modtaget forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Eventuelt
Formanden for Verdensarv Stevns orienterede om dokumentarfilm om musikdramatisk forestilling
KLINT og Verdensarvsdag d. 30.6. 2017.Hans Christian Rasmussen: Jeg bor langt fra klinten, men jeg
føler også at det er min klint. Der skal sidde stevnsboer fra hele Stevns i Referencegruppen.
Frank Elmer, formand for Lodsejerforeningen, som repræsenterer alle private lodsejere langs klinten
eksklusiv to samt organisationer og myndigheder, dvs. Selskabet Højeruplund, Østsjællands
Museum, Stevns Kommune og Naturstyrelsen, fortalte, at der er stadig fuld opbakning til
verdensarven fra lodsejerne, trods lidt mudder pga. fredningssag. Frank Elmer appellerer til
adskillelse af fredning og verdensarv. Foreningen accepterer fuldstændig at fredningssagen kører.
Lodsejerforeningen tolker UNESCOs retningslinjer som at der skal gøres et stort arbejde for at
involvere lodsejerne, ønske om ny lodsejerreferencegruppe med repræsentation i Verdensarv Stevns
bestyrelse.
Lægges revideret forvaltningsplan ligger tilgængelig på nettet? Svar: Ja, men den skal først afsluttes
og politisk behandles.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45
Jens Carl Jørgensen, dirigent
NH 25.04.17

