REFERAT
Bestyrelsesmøde i
Udviklingsgruppen Stevns Klint
Torsdag d. 3. maj 2016 kl. 8.30-9.30, Borgmesterkontoret, Rådhuset St. Heddinge

Mødedeltagere
Bestyrelse

Observatør Stevns Kommune
Sekretariatsleder/ Site manager

Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune (formand/mødeleder)
Jens Carl Jørgensen, Østsjællands Museum
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening
Bjørn Voltzmann
Berith Burkandt
Naja Habermann (referent)

Dagsorden
Til godkendelse.
Jens Carl Jørgensen påpegede at der mangler et punkt omkring konstituering af bestyrelsen, dette er indføjes som punkt 3.
Referat
Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. februar 2016 er vedhæftet til godkendelse.
Til godkendelse.
Referatet er godkendt.
Konstituering af bestyrelse
Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune er født formand, Kathrine Hendriksen konstitueres som næstformand og Jens Carl Jørgensen som bestyrelsesmedlem.
Status for organisationsevaluering (10 min.)
Der har været afholdt møde i NFK og PTU om den ny verdensarvsorganisation, Bjørn Voltzmann orienterer.
Til orientering.

Natur- Fritids- og Kulturudvalget og Plan- og Teknikudvalget har afholdt fælles møde omkring ny verdensarvsorganisation, der er opnået enighed om at USK+ er den bedste løsning,
beslutningen baseres på COWIs anbefaling.
Der er et generelt ønske om at verdensarvsorganisationen forankres bredere på alle plan,
for at sikre politisk og folkelig legitimitet. Dette kan opnås ved at udvide USKs bestyrelse
med et medlem fra fx Referencegruppen og Stevns Erhvervsråd. De to politiske udvalg mødes igen d. 17. maj for bl.a. at drøfte den ny bestyrelse sammensætning. Sagen behandles
endelig på kommunalbestyrelsesmøde d. 26. maj. Evt. vedtægtsændringer for USK besluttes
herefter ved en ekstraordinær generalforsamling i USK. Den ny verdensarvsorganisation
forventes at blive iværksat umiddelbart efter sommerferien.
Status for DAV projektet (10 min.)
Der afholdes udviklingsworkshop d. 2.5.2016 som opfølgning på studieturen, og kommissorium for fondsansøgning er i proces.
Til orientering
Bjørn Voltzmann orienterede om, at der fortsat er dialog i gang med større dansk fond, der
med stor sandsynlighed ønsker at støtte nyt besøgscenterbyggeri, som led i den samlede
udvikling af Stevns Klint som destination. En omfattende ansøgning er under udarbejdelse
efter konsultation med fonden, der forventes udkast klar i juni. Næste møde med fonden
finder sted 17. juni, egentlig ansøgning forventes afleveret i august. Behandlingstid kan
være op til et halvt år. Fonden stiller krav om medfinansiering fra initiativtagerne Stevns
Kommune og Østsjællands Museum (fx byggemodning og arbejdstimer).
Det forventes at den større fonds tilsagn vil tiltrække andre fonde til projektet, denne rådgiver derfor om andre relevante fonde, der kan indledes samarbejde med. En anden større
dansk fond har allerede ytret ønske at bidrage til formidlingen og infrastruktur i verdensarvsområdet.
Der lægges op til to sideløbende arkitektkonkurrencer om hhv. bygning og udstilling. Dansk
Bygningsarv giver tilbud på program for arkitektkonkurrencen, dette program skal beskrive
rammerne for det nye byggeri.
USK, kommunen og museet er er enige om, at der er behov for en opgraderet kommunikationsplan for verdensarven og de mange afledte projekter, kommunens kommunikationsafdeling er inddraget i udarbejdelsen af denne.

Status for Stevns Klint Partnerprogram (15 min)
Der har været afholdt to møder med en større gruppe af stevnske erhvervsdrivende, som
alle er interesserede i at deltage i partnerprogrammet. Samtidig er der er nedsat en egentlig arbejdsgruppe, der med sekretariatslederen som tovholder ønsker at starte partnerprogrammet op som pilotprojekt inden sommerferien. Bestyrelsens input til et nyt partnerudvalg ønskes.
Til drøftelse.
Sekretariatslederen informerede om partnerprogrammet, der er et gensidigt forpligtende
program, der kobler verdensarven og de lokale erhvervsdrivende på Stevns. Der er bred opbakning til programmet fra de lokale virksomheder, der er indtil videre tæller 23 interesserede, og på sidste møde nedsattes en egentlig arbejdsgruppe. USK er tovholder for programmet, da Stevns Erhvervsråds har trukket sig pga. manglende ressourcer, erhvervsrådet
deltager dog stadig på lige fod med de øvrige partnere. Programmet sigter på at gøre 2016
til forsøgs år, så det bliver muligt at ansøge om partnerskab inden sommerferien 2016.
Bestyrelsen pegede på at det kommende partnerudvalg, ud over et medlem fra hhv. USKs
bestyrelse og sekretariat, kunne bestå af en repræsentant for fødevareproduktion, formidling (Østsjællands Museum), turisme (VISM) og erhvervslivet (Stevns Erhvervsråd).

5. Status for de to formidlerprojektansættelser (10 min.)
Bestyrelsen i USK bevilligede d. 20.10.2015 midler til to nye formidlerprojektansættelser
under ØSM:
Formidling 2016+: en toårig verdensarvsformidleransættelse, der skal sikre verdensarvsformidlingen indtil besøgscentret står klar og Formidlingskoncept: udarbejdelse af formidlingskoncept for nyt besøgscenter

Til orientering.
Den toårige verdensarvsformidlerstilling er besat pr. 1. april 2016, geolog og tidligere formidler ved Østsjællands Museum Dorthe Pedersen, der er tiltrådt stillingen. Bestyrelsen ønskede at invitere Dorthe Pedersen med til næste bestyrelsesmøde, for at give et overblik
over fremtidige aktiviteter og tiltag.
Udarbejdelse af formidlingskoncept for nyt besøgscenter har ligget stille pga. omstruktureringerne på Østsjællands Museum, men der arbejdes nu på højtryk for at finde den rette
person.

Orientering fra bestyrelsens medlemmer (5 min.)
Der var ingen orienterende punkter grundet tidsnød.
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 25.5. kl. 13.30-15.30.
Eventuelt
Intet at bemærke.
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