Referat
Generalforsamling Verdensarv Stevns 2018
Tirsdag d. 26. 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.
Dagsorden
Valg af dirigent
Revisor Bent Petersen blev valgt som dirigent.
Bestyrelsens beretning
Formanden aflægger beretning for 2017.
Anette Mortensen, borgmester og bestyrelsesformand i Verdensarv Stevns bød velkommen.
Formandens beretning omhandlede, hvordan Verdensarv Stevns og verdensarvsarbejdet i høj grad har haft glæde af at blive samlet på Tinghuset, en bredere forankring og
ansættelsen af en direktør. Det har givet fokus på udvikling og koordinering af verdensarvsarbejdet og ved udgangen af 2017 en positiv proces omkring ansvarsfordelingen af
opgaver.
Fokus var også på medejerskab. Verdensarv Stevns initierer mange forskellige måder at
inddrage andre på, blandt andet med Lokal Referencegruppe, Geologisk Referencegruppe, Verdensarvens Venner, som startede i det små i 2017 og så partnerprogrammet.
Spørgsmål fra salen: Hvor mange besøger Stevns Klint årligt? Estimat monitering anslår
130.000 besøgende langs klinten.
Kommentarer fra salen: Ønske om et formidlingstiltag i Højerup. Der findes også unik
forhistoriske fortællinger i Tryggevælde Ådal.

Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår
Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmøde d. 7. marts 2018.
Revisor havde ingen anmærkninger til regnskabet. I 2017 var resultatet 120.000 kr., negativ egenkapital pr. 1. januar 2018 er 19.000 kr. og forventes nedbragt helt ved udgangen af 2018.
Orientering om kontrakten med Stevns Kommune for indeværende år
Verdensarv Stevns arbejder efter visionen fra Forvaltningsplan Stevns Klint 2017-2020.
Principper: medejerskab, bæredygtighed, verdensarven skal virke som en generator for
hele Stevns.
Forvaltningsplanen og foreningens vedtægter har dannet udgangspunkt for handlingsplan 2018.
IUCN, som er rådgivende organisation for UNESCO, har i 2017 vurderet forvaltningen af
Stevns Klint og bedømmer den som værende i den bedste af fire mulige kategorier.
Direktøren glædes over den store opbakning til verdensarvsarbejdet fra alle sider –
både fra enkeltpersoner, erhvervslivet og politisk.
Årsrapport for 2017 kan læses på www.stevnsklint.org

Drøftelse af handlingsplan for det kommende år, herunder kontrakten med Stevns
Kommune
Formanden opfordrede de fremmødte til at bidrage til drøftelser af det kommende års
handlingsplan.
Maybritt Dichmann: Forslag om fortsat udbygning af samarbejdet mellem verdensarven
og kulturen, herunder bibliotekerne fx udvikling af et undervisningsforløb for alle stevnske skoleklasser på et bestemt klassetrin.
Mikkel Lundemann: Tilslutter sig tankerne omkring at integrere undervisningsforløb om
verdensarven på alle klassetrin.
Steen Nielsen: Skolerne skal leve op til den eksisterende skolepolitik, herunder kendskab
til verdensarv. Skolerne får også fremover gratis adgang til at bruge Stevns Naturcenter.
Tove Damholt: Det er Østsjællands Museum, der har det overordnede ansvar for formidlingen også til skolerne. Men VS medvirker gerne til at udforme en fælles Stevns kanon, som kan indgå i de eksisterende læreplaner.

Svend Bjørn Keil: Findes der verdensarvssamarbejder ud af kommunen? Tove Damholt:
ja, der er flere samarbejder i gang allerede med studerende, forskere, geologer osv.
Naja Habermann: Også ny verdensarvspartner i København: Kulturtårnet
Lene Vestergård: Hvordan får vi bragt verdensarven i spil og inddraget den vestlige del
af kommunen? Projekt i støbeskeen omkring Elverhøj til skolerne.
Charlotte Mannstaedt: Ny legeplads i Store Heddinge, mulighed for kunstnerisk fortolkning af verdensarven i projektet.
Michael Kruse: Die Welt artikel om Stevns Klint -udnyt de muligheder der dukker op. DN
projekt virtual reality der kan genoplive tidligere tiders dyr -kan måske bruges på Stevns
Klint.
Bjarne Kærbo: Forslag om at kontakte nationale tv-kanaler for at lave føljeton om verdensarvsarbejdet i Stevns.
Mikkel Lundemann: Foreslår bæredygtig erhvervsudvikling i forlængelse af verdensarven. Charlotte Mannstaedt tilslutter sig idéen.
Mikkel Lundemann: Udbragte stor ros til Verdensarv Stevns for usædvanlig gennemarbejdet strategisk indsats, som følges i det daglige arbejde.
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Der er ikke indkommet nogle forslag.
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