REEFERATT
beestyrelssesmød
de i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Tirssdag d. 15. september
s
2015 kl. 9.000‐11.00 Bo
orgmesterens kontor, RRådhuset Stt. Heddinge
Bestyyrelse: Mogens Haugaard
H
Nielsen, Stevns Kommunne (formand/mød
deleder); Jens Carl Jørgensen, Østtsjællands Museu
um (næstfor‐
mand
d); Lars Klausen, Stevns Turistfore
ening (afbud)
Obseervatør Stevns Ko
ommune: Bjørn Voltzmann,
V
Berithh Burkandt.
Direkktør: Tove Damho
olt. Site managerr Naja Habermannn (referent)

Refferat indført i kursiv
Mø
ødet indledees med en præsentatio
p
on af de fore
eløbige resu
ultater af deen igangvæ
ærende or‐
gan
nisationsudvvikling jf. be
estyrelsesbeeslutning d.. 25. juni. CO
OWIs konsuulenter delttager i
den
nne del med
d oplæg og diskussion..
Dett blev inden
n bestyrelsessmødet bessluttet at afl
flyse COWIs præsentatiion for dervved at give
bed
dre tid til att udarbejde evalueringeen. Status er,
e at COWI er færdige m
med interviiews med
hhvv. Kulturstyrrelsen, Stevns Kommunne, Østsjælllands Museu
um og referrencegruppen. Analy‐
sen
n vil blive prræsenteret på
p Styregruuppemødet d. 28.9.2015
Den
n videre pro
oces bliver: COWIs inpuut drøftes fø
ørst i Styregruppen, derrefter evt. i USKs be‐
styrrelse, og sendes dereftter til orienttering i kom
mmunalbestyyrelsen, meed Styregrup
ppen og
USK
Ks anbefalin
nger. Såfrem
mt der vurdderes at værre behov forr væsentligee ændringerr vil det
sku
ulle behandlles i Kommu
unalbestyreelsen og Styrregruppe. COWIs
C
evaluuering gøress offentlig
tilg
gængelig.
1. Da
agsorden

Til ggodkendelsse.
Dag
gsorden god
dkendt.
2. Re
eferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 25. juuni vedhæfttet til godke
endelse.
Bem
mærk at der er indført rettelse til referatets punkt
p
3, hvo
or det tidliggere anførte
e Kultursty‐
relssen er retteet til Natursttyrelsen.
Refferat vedhæ
æftet til endelig godkenndelse.
Refferat godkendt.
3. Be
esøgscentter – visio
on og fællles opbakning

Dan
nsk Bygninggsarv har ud
darbejdet ett ideoplæg til at skabe fælles visioon og lokal opbakning
o
til eetablering af
a besøgscenter i Boesddal jf. bestyrelsesbeslutning d. 25.. juni. Et inittiativ fra
Steevns Kommu
une til en fæ
ælles inspiraationstur fo
or bl.a. komm
munalbestyyrelse, muse
eumsbe‐

styrelse og besstyrelsen fo
or Selskabett Højeruplun
nd til Moesgaard/Jellinng er integreret i ide‐
oplægget.
Ideoplægget er
e vedhæfte
et til drøftel se. Herudovver skal derr tages besluutning om den
d videre
pro
oces for det videre arbe
ejde.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Besstyrelsen øn
nskede tilføjjet i tilbuddeet,
‐ att der skal ud
darbejdes et oplæg til kkommunika
ationsplan fo
or processeen samt skrifftligt out‐
putt fra første workshop
w
– evt. suppleeret med deesk undersøg
gelse.
‐ att Dansk Byg
gningsarv sikkrer rammeen om den fælles
f
inspirrationstur foor kommunalbestyrel‐
sen
n, Østsjællan
nds Museum
m, Selskabeet Højeruplu
und og evt. andre
a
i sam
marbejde meed USK og
mu
useets fagfo
olk. Formand
den fremhæ
ævede, at fa
agligheden afgjorde
a
de t relevante besøgs‐
sted, og at derr skulle afsæ
ættes midlerr i USK til affholdelse he
erunder besspisning.
dlingskonce
ept jf. ideskiitsen fra Dansk Byg‐
Parrallelt iværkksætter musseet udviklinng af formid
ningsarv af mu
useet (finan
nsieret af USSK) med udg
gangspunktt i en kortlæ
ægning og effterfulgt at
en ffaglig udvikkling såledess, at resultaatet bliver klar
k til at kunne indgå i programmering. Der
indhentes erfa
aring fra and
dre større m
museumsbyg
ggerier om karakter aff input til prrogramme‐
ring
g. Det forveentes, at derr vil opstå bbehov for fin
nansiering af
a projektledder. Budgett fremlæg‐
gess på næste bestyrelsesm
b
møde.
Meed disse ænd
dringer inkl.. tilhørendee økonomi blev
b Dansk Bygningsarv
B
vs idéoplæg
g godkendt.
Ideo
oplægget kommuniker
k
res herefterr videre til kerneinteres
k
ssenter heruunder styreg
gruppen,
kom
mmunalbestyrelsen, refferencegrupppen, museeumsbestyre
elsen, borgeerne ved Bo
oesdal mfl.
sna
arest muligtt.
Mo
ogens Hauga
aard Nielsen og Bjørn Voltzmann inviterer museets besttyrelse og Seelskabet
Højjeruplunds bestyrelse
b
til
t et fælles m
møde med henblik på nærmere
n
pllanlægning ultimo ok‐
tob
ber.
4. Næ
æste styre
egruppem
møde

Besstyrelsen op
pfordres til at komme m
med input til
t dagsorde
en for næstee møde i Styyregrup‐
pen
n Stevns Klint d. 28. sep
ptember 20015.
Til d
drøftelse.
Dag
gsorden forr næste mød
de i Styregruuppen bliveer som følge
er:
1) EEvalueringeen af verden
nsarvsorgannisationen. Der
D ønskes fortsat
f
et tæ
æt samarbeejde mel‐
lem
m de ansvarllige myndig
gheder (Stevvns Kommu
une, Kultursttyrelsen, Naaturstyrelseen), der er
derrfor behov for
f afklaring
g af omfangget af besluttninger Styrregruppen sskal have indflydelse

på og generel rollefordeling. Kultursttyrelsen harr oplyst, at de
d arbejderr på at lave generelle
retn
ningslinjer for
f verdensa
arvsorganissation i Dan
nmark.
2) D
Dansk Bygn
ningsarvs ideeoplæg diskkuteres
3) O
Orienteringsspunkter fra
a medlemm
merne af Styyregruppen
5. Orientering
g fra bestyrelsens medlemm
mer

Steevns Kommu
une, Mogen
ns Haugaardd Nielsen op
plyste, at de
er forventess svar fra Na
aturstyrel‐
sen
n vedr. dispeensation til nyt besøgsccenter i Boeesdal genne
em Naturstyyrelsens Forrsøgsord‐
ning umiddelb
bart før ellerr efter uge 442.
Stevns Kommu
une, Mogen
ns Haugaardd Nielsen infformerede om,
o at der eer taget kon
ntakt til en
større, dansk fond,
f
som kommer på bbesøg ultim
mo septembe
er. Tove Da mholt medvirker ved
bessøget.
Stevns Kommu
une, Mogen
ns Haugaardd Nielsen affholder snarrlig møde m
med transportministe‐
ren
n vedr. forbeedring af deen trafikale ssituation till og på Stevvns.
Mo
ogens Hauga
aard Nielsen er blevet udpeget til at sidde i bestyrelsen ffor nyt Partnerskab
for Østersøturiisme og kan
ndiderer til fformandspo
osten. Betyd
dningen af involvering af lokale
turiismeaktører, turistbureeau og fællees bookingp
portal for Viisit Sydsjællland‐Møn blev
b disku‐
tereet.
Sitee Managereen orientereede kort om
m evaluering
g i reference
egruppen, soom bl.a. givver udtryk
for en frygt forr at referenccegruppen kkan bruges til at legitim
mere en borrgerinddrag
gelse på
områder, hvorr der ikke reelt er inddraagelse. Sitee Manageren fremhæveede behoveet for gen‐
sidiig orienterin
ng mellem USK
U bestyreelsen og refeerencegrupp
pen, og frem
mhævede liigeledes
gru
uppens værd
di som kildee til nuancerret information om hva
ad der rørerr sig i lokalo
området.
Sitee Managereen informereede om, at årsrapport om USKs viirke og resuultater er un
nder udar‐
bejd
delse, til bru
ug for orien
ntering af poolitisk bagla
and, referen
ncegruppe oog øvrige in
nteressen‐
ter..
Forrmanden ko
ommentered
de den uro ffredningssa
agen skaberr omkring veerdensarvsa
arbejdet.
6. Orientering
g til besty
yrelsen

Meeddelelser vedhæftet
v
til orienterinng.
Meeddelelser ta
aget til efterretning.
7. Næ
æste mød
de

Da dette mødee er forkortet pga. eva luering af organisation
o
nen indkaldees til nyt mø
øde hur‐
tigsst muligt. Bllandt punktterne på daggsorden er økonomi og
g videre arbbejde med besøgscen‐
b
ter.
æste bestyreelsesmøde i USK bliver dd. 20.10.15 kl. 9‐11.
Næ
Øko
onomi vil væ
ære på dagssordenen. D
Direktøren henviste
h
til en
e række koommende udgifter
u
til
bl.a
a. programm
mering, form
midlingskonncept, revisiion af forvaltningsplan,
n, projektled
der.
8. Eventuelt

Inteet at bemæ
ærke.

NH 16.09.15/TD
D 16.09.15

