REFERAT
Bestyrelsesmøde i
Udviklingsgruppen Stevns Klint
Onsdag d. 15.6. 2016 kl. 9-11 på Borgmesterkontoret, Rådhuset St. Heddinge

Mødedeltagere
Bestyrelse

Observatører
Sekretariatsleder/ Site manager

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

Dagsorden
Til godkendelse.
Dagsorden godkendt.

Referat
Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. maj 2016 er vedhæftet til godkendelse.
Til godkendelse.
Referat godkendt.
Vedtægter for ny verdensarvsorganisation (30 min.)
Kommunalbestyrelsen indstillede på deres møde d. 26.5.2016 at den nye verdensarvsorganisation bliver den såkaldte USK+ model med bredere forankring, i overensstemmelse med
COWIs anbefalinger. Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af Jens Carl Jørgensen,
Bjørn Voltzmann, Naja Habermann og Berith Burkandt udarbejdet et udkast til nye vedtægter for den nye organisation (vedhæftet).
Bestyrelsen godkendte vedtægterne med de foreslåede ændringer, der skal sikre en endnu
bredere involvering i verdensarvsarbejdet. De nye vedtægter behandles af kommunalbestyrelsen d, 29.6.2016, der indkaldes til konstituerende generalforsamling medio august.

Forslag om nyt navn til verdensarvsorganisationen (20 min.)
I forbindelse med organisationsomlægningen foreslås det at markere skiftet overfor omverdenen, ved at ændre navnet på verdensarvsorganisationen fra Udviklingsgruppen
Stevns Klint til Stevns Klint verdensarv. Der nye navn rummer i højere grad organisationens
forvaltningsansvar og antages samtidig at repræsentere organisationen bedre i udlandet.
Naja Habermann uddyber forslaget.
Til beslutning.
Bestyrelsen besluttede at kalde den nye organisation for Verdensarv Stevns.
Det bør overvejes at lave et nyt, samlende logo for den nye organisationen, inkl. retningslinjer for brug af logo. Naja Habermann arbejder videre med dette.
Status for nyt partnerprogram (20 min.)
Stevns Klint Verdensarv Partnerprogram er ved at tage form. Det nye partnerudvalg bestående af USK (Mogens Haugaard Nielsen og Naja Habermann, VISM (Ida Lund Winther),
Stevns Turistforening (Kathrine Hendriksen), Nordisk Center for Lokale Fødevarer (Jesper
Zeihlund), ØSM (Dorthe Pedersen) og Lokal Referencegruppe (Michael Kruse) afholdt stiftende møde d. 6.6.2016.
Udvalget besluttede at udnytte opstartsperioden for partnerprogrammet som en udviklingsproces, idet man ønsker at åbne bredt op og invitere de første partnere med ind og
forme det nye program. Det betyder at der i første omgang udelukkende stilles krav om 1)
at produkt eller ydelse har relevans for Stevns Klint verdensarv 2) høj kvalitet 3) at partneren efter deltagelse deltager i et minikursus om Stevns Klint verdensarv. Der afholdes informations- og udviklingsmøde for alle interesserede d. 13.6. Første partnere præsenteres
1.7. 2016. Retningslinjer for optagelse og Vilkår for partnerskab er vedhæftet til orientering.
Til orientering
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den nye partnerprogram, som åbner mulighed for
nye typer samarbejde og synlighed. Der er efterfølgende udpeget 29 nye verdensarvspartnere i første ansøgningsrunde.
Regler for lån af Stevns Klint mobiludstilling/ campingvogn (20 min.)
Den længe ventede mobiludstilling er tæt på at være færdig, og bestyrelsen bedes tage stilling til regelsæt for udlån af vognen. Det foreslås at brugere bliver USK, ØSM og partnere i
det nye partnerprogram. Vedhæftet er Udkast til Regler for lån af Stevns Klint mobiludstilling.
Til drøftelse og godkendelse.

Bestyrelsen bifaldt det store arbejde med udvikling af udstillingsvognen. Regler for lå blev
godkendt med præcisering af følgende punkt: ”Følgende parter kan anvende vognen: Udviklingsgruppen Stevns Klint, Stevns Kommune, Østsjællands Museum, Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd samt partnere i Stevns Klint verdensarv partnerprogram. ”

Orientering fra bestyrelsens medlemmer (5 min.)
Mogens Haugaard Nielsen orienterede om at Stevns Erhvervsråd bakker fuldt op omkring
den nye partnerprogram.
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening arbejder for at lave ’50 things to do on Stevns’
folder, der skal udgives medio juli, oplag 15.000 oplag (gl. turistmagasin 35.000/år). Der
kommer også en flyer om Open Today App, der også er blevet taget godt imod.
Jens Carl Jørgensen orienterede om at vedtægtsændringer i forhold i professionalisering af
bestyrelsen i Østsjællands Museum ikke blev vedtaget i første omgang, men genovervejes
på nyt møde ultimo juni.

Næste møde
Afholdes 18. august 2016, først afholdes ordinært bestyrelsesmøde efterfulgt af ekstraordinær generalforsamling vedrørende vedtægtsændringer. Den afgående bestyrelse inviteres
efterfølgende til premiere på den musikdramatiske forestilling KLINT med ledsager samme
dag.
Eventuelt
Bestyrelsen har givet tilsagnsskrivelse til Klar Forsynings klimatilpasningsprojekt i Store
Heddinge.
Ny kommunikationsmedarbejder forventes besat pr. 1.9. eller 1.10. Ansættelsesudvalg USK,
ØSM, SK.
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