Referat Referencegruppemøde 3.6.2015 kl. 18.30-21 i Stevns
Motorklubs lokaler, Boesdal
Deltagere: Margret Ann Schütt, Jens Henrik Andersen, Erik Trøigaard, Michael Løvendahl Kruse, Kirsten
Føhns, Poul-Erik Olsgaard, Margot Donkersloot, Lone Wind, Steen Roed, Erik Vangsgaard, Bo Henriksen,
Torsten Paridon, Birgit Litrup, Georg Vad Nielsen
Afbud: Jane Christoffersen, Thomas Christensen, Agneta Noregren, Michael Vagn Loft,
Ikke mødt: Jackie Stenderup, Malcolm Hinrichs, Erik Schütt, Kim Wilken Rasmussen, Tim Warner, Lone
Dalthur, Thomas W. Johansen, Inge-Lise Pedersen, Lena Bjerre Bach, Johnny Andersen
Mødeleder: Site Manager Stevns Klint Naja Habermann.

Siden sidst
Nye medlemmer: velkommen til Pernille Andersen, lodsejer nord og Jane Christoffersen, Stevns
Fyrforening.
Tre arbejdsgrupper er opstartet: Mere Natur på Stevns Klint, Verdensarvsdag og Verdensarvsfest. Mere om
arbejdsgrupperne senere i referatet.
Dansk Naturfredningsforening og Stevns Kommune har besluttet at indstille klinteprofilet og Trampestien
til fredning. Der blev givet en kort orientering om sagen af Michael Kruse, DN. Fredningssagen hører ikke
almindeligvis til i regi af Referencegruppen, men kan bringes op, hvis der er behov for det.
Der er kommet et forslag om placering af nyt besøgscenter i Boesdal, endelig afklaring på besøgscentrets
placering forventes i april 2015.
Det er nu muligt for alle at tilmelde sig nyheder på www.stevnsklint.org. Siden udbygges løbende.
Tak til Rasmus Visby, der som ekstern konsulent var med for sidste gang, efter at have hjulpet processen i
gang.
Spørgsmål og svar fra sidste møde
•
•
•
•
•

Stevns Kommune har trukket Kommuneplantillæg Højerup tilbage. Der bliver ikke tale om en ny
lokalplan for nyt besøgscenter før en placering er afgjort og arkitektkonkurrence er afholdt.
Turismepolitisk redegørelse –en strategi for den fremtidige turisme på Stevns– er pt. under
udarbejdelse af Stevns Kommune. Forventes færdig i april 2015.
Turismetal for 2014 er under udarbejdelse af Stevns Turistforening. I 2013 var der 175.000
overnatninger.
Ny DMO (Destination Management Organisation) der skal varetage fælles markedsføring og
udvikling af Stevns, Faxe, Vordingborg og Næstved Kommune er under dannelse.
Stevns Turistbureaus fremtid afhænger af hvad den private organisation Stevns Turistforening
beslutter. Stevns Kommune arbejder for at Stevns Turistbureau fortsat består i så høj grad som
mulig.

•

•
•

Fremtiden for Stevns Museum. Nuværende bygning kan ikke renoveres til nutidig standard, men
det er tanken at kulturhistorien skal integreres i et nyt besøgscenter. Der afholdes nyt
orienteringsmøde d. 3.3. kl. 19-21
Borgmester Mogens Haugaard afløser vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann som formand i
Udviklingsgruppen Stevns Klint.
Fremtidigt besøgscenter: Stevns Kommune har bedt firmaet Dansk Bygningsarv lave en analyse om
et kommende besøgscenters indhold og funktioner ud fra vinklen ”Verdensarven som løftestang
for en generel udvikling med positiv indflydelse på bl.a. bosætning og jobskabelse”. Analysen ligger
klar i medio april. Referencegruppen vil blive inddraget i arbejdet.

Nyt fra arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppen for Verdensarvsdag (Naja Habermann orienterede). Arrangementet finder sted lørdag
25. april fra kl. 10 i Snurretoppen og er åbent for alle. Dagen handler om verdensarv og har fokus på
dialog, involvering, fællesskab og synlighed ud fra sloganet ”Vi ved ikke alt, kom og vær med”. Der
bliver forskellige aktiviteter bl.a. biograffilm, underholdning, debat og spisning. Erik Trøigaard, Torsten
Paridon og Naja Habermann er med i gruppen. Jane Sandgaard og Thomas Christensen bidrager med
sparing. Gruppen er åben for nye deltagere.
Fokus på natur i verdensarvsområdet (Kirsten Føns orienterede): Gruppen har mødtes for første gang
og er i gang med at finde sit formål. Thomas W. Johansen, Kirsten Føns, Michael Kruse og Torsten
Paridon er med i gruppen. Gruppen er åben for nye deltagere.
Verdensarvsfest (bobler): Gruppen afventer flere medlemmer, et pt. ikke aktiv. Medlem: Inge-Lise
Pedersen.
Forslag til ny arbejdsgruppe: Bedre mobildækning på Stevns Klint. Michael Vagn Loft og Jacob Persson
er initiativtagere. Indsats anbefales koordineret med Stevns Kommunes igangværende projekt for
bedre mobildækning, der bl.a. kan bruge input til hvor nuværende dækningen er problematisk.
Gruppen er åben for nye deltagere.
Kommissorium
Naja Habermann uddelte forslag til kommissorium for Referencegruppen, evt. kommentarer indsendes
senest d. 13.2.15, hvorefter kommissoriet vil blive endelig godkendt af bestyrelsen i Udviklingsgruppen
Stevns Klint.
Eventuelt
Den akutelle fredningssag om Stevns Klint blev diskuteret, og Michael Kruse/ DN kom med et kort
oplæg om hvordan en fredningssag kører. Flere lodsejere er kede af den måde sagen er forløbet på
indtil nu, og føler at Stevns Kommune er gået bag ryggen på dem. Der er et udtalt behov for bedre
dialog, fakta om hvad der skal ske og konkret afklaring for hvad sagen kommer til at betyde for den
enkelte ejendom.
Næste møder
Næste møder bliver d. 16.4. og 3.6. Naja modtager gerne forslag til mødested fra gruppens

medlemmer –måske endda vest for ådalen? ☺

Referent: Naja Habermann

