REFERAT
Bestyrelsesmøde i Udviklingsgruppen Stevns Klint
Torsdag d. 4. februar 2016 kl. 9.00-11.00, Borgmesterkontoret, Rådhuset St. Heddinge

Mødedeltagere
Bestyrelse

Observatør Stevns Kommune
Observatør Østsjællands Museum
Sekretariatsleder/ Site manager

Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune (formand/mødeleder)
Jens Carl Jørgensen, Østsjællands Museum (næstformand)
Lars Klausen, Stevns Turistforening, Kathrine Hendriksen (bisidder)
Bjørn Voltzmann
Berith Burkandt
Tove Damholt (fraværende)
Naja Habermann (referent)

Dagsorden
Til godkendelse.
Dagsorden godkendt. Kathrine Hendriksen deltog som bisidder, i det hun fremover vil overtage Lars Klausens plads i USK, som ny formand for Stevns Turistforening.
Referat
Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. november 2015 er vedhæftet til godkendelse.
Til godkendelse.
Referat godkendt.
Status for organisationsevaluering, DAV projekt og økonomi (15 min.)
Kommunalbestyrelsen har behandlet evalueringen af USK på kommunalbestyrelsesmødet
d. 28.1.2016, der er ikke endelig afklaring på sagen. Projektet med Dansk Bygningsarv kører
videre som planlagt, med verdensarvsdag/borgerevent og studietur medio marts 2016.
Til orientering.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at evaluering af USK skal behandles af NFK, PTU og ØU
inden endelig behandling af kommunalbestyrelsen d. 31.3.2016. Lars Klausen udtrykker underen over at indstillingen til kommunalbestyrelsen peger på et § 17,4 udvalg. Jens Carl Jørgensen påpeger at legitimitetsspørgsmålet ikke kun handler om politisk legitimitet, men i
høj grad også folkelig legitimitet. Turistforeningen og Østsjællands Museum ønsker at foretræde udvalgene i forbindelse med evalueringen, hvilket der blev givet tilsagn om fra kommunens side.

Der er enighed om at processen omkring afklaring af rammeaftale osv. skal iværksættes
hurtigst muligt og køre sideløbende med behandlingen i udvalgene, så en ny organisation
kan komme hurtigt fra start, så snart den endelige beslutning er truffet i KB.
Jens Carl Jørgensen rejste spørgsmålet om hvorfor USK ikke længere er tovholder på DAV
projektet, fra museets side er man bekymret for museets rolle i forhold til verdensarvsformidlingen. Samtidig rejste han kritik af manglende involvering af museet i DAV projektet, fx
planlægningen af studieturen. Det understregedes fra kommunens side, at dette ikke er tilsigtet og at opgavebeskrivelsen vil blive rettet til. Bjørn Voltzmann indkalder Jens Carl Jørgensen til særskilt møde for drøfte sagen.
Studieturen, der sammen med Dansk Bygningsarv arrangeres til relevante danske besøgssteder, er fastsat til 17. marts 2016 og bliver med besøg i Kongernes Jelling, Moesgaard
Museum og Christiansfeld. Deltagere er centrale personer, der har bidraget til udviklingen
af Stevns Klint, eller som er med i processen fremadrettet, bl.a. kommunalbestyrelse og bestyrelserne for USK, Østsjællands Museum og Selskabet Højeruplund.
Økonomisk overblik over USKs aktiviteter er udskudt til næstkommende bestyrelsesmøde,
pga. sygemelding i regnskabsafdelingen.

Statusrapport aktiviteter USK 2015/2016 (60 min.)
Sekretariatet har udarbejdet en statusrapport for de væsentligste aktiviteter i USK i 2015
og forslag til tiltag i 2016 (vedhæftet). Rapporten skal primært ses som et redskab til synliggøre og dokumentere USKs aktiviteter og fremtidige mål, for både bestyrelse, styregruppe,
kommunalbestyrelse, referencegruppe og den brede offentlighed.
Sekretariatslederen ønsker at drøfte rapportens indhold og forslag til tiltag med bestyrelsen.
Til drøftelse og godkendelse.
Site Manager fremlagde de væsentligste pointer fra statusrapporten, som bestyrelsen generelt bifaldt. Særligt et nyt initiativ omkring oprettelsen af et partnerskabsprogram mellem verdenarven og lokale erhvervsdrivende blev rost. Det blev fastslået, at USK fortsat er
tovholder på projektet med en ny permanent trappe i Højerup. En fond er interesseret og
bestyrelsen ønsker hurtig aktion på projektet. Der afholdes møde mellem kommunen, museet og Selskabet Højeruplund for at drøfte det videre forløb snarest.
Kathrine Hendriksen udtrykte tilfredshed med overblikket over de mange aktiviteter, USK
har været involveret i gennem året, og understregede vigtigheden af at få kommunikeret
USKs aktiviteter ud til omverdenen. Berith Burkandt ønskede en koordinering og evt. sam-

menskrivning af statusrapport og forvaltningsplan. Det blev besluttet at Site Manager sender statusdelen af rapporten ud til den lokale presse og inviterer til et egentligt pressemøde, evt. med deltagelse af Bjørn Voltzmann. Statusdelen fremsendes ligeledes til Styregruppe, referencegruppe og publiceres på www.stevnsklint.org.
Bestyrelsen anerkendte det udtalte behov for øget kommunikation udadtil omkring verdensarvsarbejdet, og var positivt indstillet over for overvejelse af ansættelse af en egentlig
kommunikationsansvarlig. Site Manager udarbejder stillingsbeskrivelse og budget, der vil
blive fremlagt på næstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen godkendte statusrapporten.

6. Forslag om styrket fremtidigt samarbejde mellem verdensarv og erhverv (30 min.)
Verdensarvssekretariatet og Stevns Erhvervsråd foreslår, i forlængelse af tankerne bag organisationsevalueringen, et styrket samarbejde mellem sekretariatet og Stevns Erhvervsråd. Formålet er bl.a. at udnytte potentialet for synergi mellem erhvervs- og verdensarvsudvikling, herunder synliggørelse og forankring af verdensarvsprojektet i lokalsamfundet.
Erhvervschef Thomas Christensen deltager i mødepunktet og fremlægger sine perspektiver
på et muligt samarbejde.
Til drøftelse.
Thomas Christensen mener, at det er oplagt at tænke verdensarvsudvikling og erhvervsudvikling sammen, men savner sammenhængskraft mellem de forskellige aktører, herunder
parterne i den turismepolitisk redegørelse, og en generel fælles koordineret indsats og retning for området.
Desuden efterspørger Erhvervsrådet viden omkring relevante tiltag, for at kunne udbrede
budskabet og støtte deres medlemmer aktivt. Erhvervschefen efterlyste angivelse af konkret ambitionsniveau for de forskellige nøgleindikatorer, samt afklaring af økonomi i forhold til de forskellige tiltag i den turismepolitiske redegørelse. Ligeledes efterlyste han synlige ambitioner for de turismemæssige satsninger, fx besøgscentret, allerede nu.
Fortællingen om fremtidige tiltag ved Stevns Klint verdensarv kan bruges aktivt som ’attraktion’ mens der bygges -også for at stimulere lokale erhvervsdrivendes virkelyst, pt. er virksomhederne i venteposition. Et besøgscenter bør tænkes kommercielt fra starten, med mål
om overskud i stedet for tilskud. En klar, kommerciel strategi/ vision for hvad Stevns Klint
kan tilbyde efterspørges.

I forhold til den kommende verdensarvsorganisation peger Thomas Christensen på en
stor/bred organisation i to niveauer: en bredere top, men også meget stor gruppe tilknyttet, der fx kun mødes to gange om året.
Der arbejdes pt. for en samarbejdsaftale mellem Stevns Turistforening og Stevns Erhvervsråd, omkring ansættelse af en fælles turismekonsulent. Erhvervsrådet tilbyder at løfte opgaven og udarbejder et forslag, og Turistforeningen biddrager gerne til økonomien gennem
køb af sekretariatsbistand. Men i sidste ende er ansættelsen dog afhængig af kommunalt
tilskud, og er dermed en politisk beslutning.
Som et første konkret udspil foreslår Site Manger og erhvervschef et samarbejde om oprettelsen af et egentligt verdensarvskontor i Tinghuset i Store Heddinge, hvor Stevns Erhvervsråd også er placeret. Dette vil formodentlig kunne indrettes inden sommeren i det lokale,
som VillaWatt råder over nu. Foyeren vil også kunne inddrages i projektet. Tanken er at lokalet skal fungere som et udstillingsvindue for verdensarven, over for bl.a. borgere, eksterne samarbejdspartnere og kommunens og Erhvervsrådets kontakter, og dermed bidrage
til en øget synlighed. Site manageren vil arbejde på kontoret faste tidspunkter, ligesom hun
fortsat vil arbejde fra Østsjællands Museum og Stevns Kommune. Bjørn Voltzmann og Thomas Christensen undersøger mulighederne for overtagelse af VillaWatt lokalet.
Et andet oplagt samarbejde med erhvervsrådet, er være udviklingen af den nye partnerskabsaftale. Site manager og erhvervschef nedsætter et egentligt partnerskabsudvalg, der
arbejder videre med sagen.

Orientering fra bestyrelsens medlemmer (5 min.)
Jens Carl Jørgensen meddelte at Tove Damholt var tilbage fra sin sygemelding på deltid,
men indtil videre ikke engageret i USK. Tove Damholt er desværre efterfølgende blevet heltidssygemeldt igen.
Næste møde
Der afventes afklaring på organisationsevaluering på kommunalbestyrelsesmødet d. 31.3.,
ny mødedato er ikke fastsat endnu.
Eventuelt
Naja Habermann informerede om, at hun er inviteret til at holde et oplæg der skal handle
om hvordan Stevns griber verdensarvsarbejdet an, for Vadehavets kommuner d. 27. april
2016.
Naja Habermann orienterede om at der er et lokalt ønske om at oprette et nyt offentligt
netværk for naturenthusiaster i USK regi, hvilket bestyrelsen bifaldt, med forslag om at naturvejleder Kirsten Føns bliver tovholder.

Lars Klausen fortalte om en ny Open2day app med bl.a. åbningstider på Stevns, en ny cykelbrochure mm. Stevns Turistforening har et mindre budget til turismefremmende aktiviteter,
som kan søges, hvis man har relevante projekter.
Der fortsat er planer om turistmæssig besejling af klinten, selv om Freja ikke sejler mere, i
det Per Rolighed overvejer at istandsætte en militærkutter til 38 personer til formålet.
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