REFERAT
Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns
Torsdag d. 18.8. 2016 kl. 9-10 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
Naja Habermann (referent)

Dagsorden
Til godkendelse.

Referat
Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juni 2016 er vedhæftet til godkendelse.
Til godkendelse.
Godkendt.
Orientering fra bestyrelsens medlemmer og sekretariatet
Orientering bordet rundt om evt. relevante sager fra den afgående bestyrelse og de øvrige
mødedeltagere.
Til orientering.
Kathrine Hendriksen præsenterede guiden ”50 things to do on Stevns”, som er lavet af
Stevns Turistforening, 15.000 eksemplarer distribueret til hele Stevns, guiden er blevet taget
godt i mod.
Turistkontoret og verdensarvscampingvognen har været vel besøgt hele sommeren.
Mogens Haugaard Nielsen oplyste om der er stigende interesse for borgerlige vielser på
Stevns, Stevns Kommune indgår aktivt i samarbejdet med forskellige arrangører.
Jens Carl Jørgensen informerede om at der afholdes anden opfølgende afstemning om vedtægtsændringer d. 22.8.16 med målet at professionalisere museets bestyrelse.

Bjørn Voltzmann orienterede om at der ansøgningen til finansiering til besøgscentret er tæt
på at være klar, der kommer besøgstal estimater fra både BARK og Jacob Salvig. Der forventes svar senest 6 mdr., ved positivt tilsagn skal der oprettes en selvstændig fond der er
ansvarlig for byggeri.

Berith Burkandt meddelelse at undersøgelserne af Fiskelerslaget i Boesdal formodentlig findes 2-3 meter under overfladen i området omkring pyramiden. Arbejdet for at synliggøre
Fiskeleret under Højerup Gl. Kirke pågår, der er orienteringsmøde for offentligheden d.
30.8.
Geus har udarbejdet en ny skredrisikoanalyse der især fremhæver Alvarez stedet i Højerup
og som noget nyt klinten syd for Bøgeskoven Havn som højrisikoområde.
Site Manageren holder oplæg om ”local community collaboration” på Nordic World Heritage konferencen i Reykjavik i september 2016.
Der afholdes Verdensarvsdag med Boesdal og besøgscenter som tema d. 28.9. kl. 16.3019.30 med start fra Stevns Friskole.
Bjørn Voltzmann Realdania projektet Stevns Fyr projekteringen går i gang nu, nyt forslag til
lokalplan der åbner op for mulighed for overnatning mm.
Der er pt. autocamperpladser på Rødvig Havn og Højerup, Bøgeskov Havn overvejer.

Næste møde
Aftales når det er afgjort hvem der er nye bestyrelsesmedlemmer i VAST.
Eventuelt
Intet at bemærke.
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