REFERAT
Bestyrelsesmøde i
Udviklingsgruppen Stevns Klint
Torsdag d. 20. oktober 2015 kl. 9.00-11.00 Borgmesterens kontor, Rådhuset St. Heddinge
Bestyrelse: Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune (formand/mødeleder); Jens Carl Jørgensen, Østsjællands Museum (næstformand); Lars Klausen, Stevns Turistforening.
Observatør Stevns Kommune: Bjørn Voltzmann, Berith Burkandt (afbud).
Direktør: Tove Damholt. Site manager Naja Habermann (referent)

Dagsorden

Til godkendelse.
Godkendt.
Bestyrelsen roste den afgående direktørs indsats.
Referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. september vedhæftet til godkendelse.
Til godkendelse
Godkendt.
Status på projekter

En liste over relevante projekter, som er i gang og/eller har tidligere været drøftet af bestyrelsen er vedhæftet.
Blandt disse projekter anbefales følgende til beslutning dette bestyrelsesmøde:
Forvaltningsplan: Det anbefales at der reserveres fire måneders løn til opgaven med fornyelse af forvaltningsplan i 2016.
Tilgængeliggørelse af Fiskeler: Det anbefales at fase 1 og 2 iværksættes og koordineres
med Stevns Kommunes undersøgelser. Projektbeskrivelse vedhæftet.
Formidling 2016+: Det anbefales, at der bevilges kr. 550.000 til opgaven og Østsjællands
Museum iværksætter snarest. Projektbeskrivelse vedhæftet.
Formidlingskoncept: Det anbefales at der bevilges kr. 400.000 til opgaven. Projektbeskrivelse vedhæftet.
Til drøftelse og beslutning
Tove Damholt oplyste at Østsjællands Museum har været i kontakt med Nordea-fonden i
forhold til et mindre, indledende formidlingsprojekt, som udgangspunkt for en større ansøgning.

Jens Carl Jørgensen understregede, at det er Østsjællands Museums bestyrelse, som beslutter hvor et nyt museum skal ligge, men at man bifalder samarbejdet med kommunen omkring en ny bygning. Mogens Haugaard Nielsen nævner at der er stor politisk bevågenhed
om formidlingen og understreger behovet for en fagligt underbygget plan og efterlyser museets beskrivelse af formidlingsplanerne.
Bestyrelsen beslutter
- at reservere fire måneders løn til opgaven med fornyelse forvaltningsplan i 2016 i regi af
USK i budget 2017.
- at iværksætte fase 1 af Fiskelersprojketet og at indhente priser for fase to til næste bestyrelsesmøde med henblik på at iværksætte dette snarest.
- at bevillige kr. 550.000 i 2016 og samme beløb i 2017 til Østsjællands Museum til formidling af verdensarv jf. projektbeskrivelse.
- at bevillige kr. 400.000 til Østsjællands Museum til beskrivelse af udstillingskoncept jf. projektbeskrivelse.
Et samlet økonomisk overblik over resterende midler til rådighed for USK vil blive udarbejdet til næste bestyrelsesmøde.
Evaluering af verdensarvsorganisationen

I løbet af uge 43 vil COWI udarbejde en kort sammenskrivning af evalueringen af organisationen. På styregruppemøde d. 28. september fremlagde COWI en foreløbig præsentation
som er vedhæftet.
Bemærk at COWI ikke har været bekendt med USK’s eksisterende handleplan. Tove Damholt har gjort COWI opmærksom på eksistensen af handleplanen og har bla. kommenteret
på at spørgsmålet om shared mangement ikke er besvaret.
Til orientering
Bestyrelsen besluttede følgende proces for organisation: Når COWI rapporten foreligger,
kommer bestyrelsen med deres anbefalinger, derefter vil Styregruppen blive hørt, hvorefter
Udviklingsgruppen Stevns Klint kommer med en anbefaling til Stevns Kommune, som i sidste ende beslutter organisationen.
Referencegruppe og Styregruppe

Referat fra sidste referencegruppemøde samt sidste styregruppemøde vedhæftet.
Til orientering
Naja Habermann orienterede kort om de to møder. Det planlagte Referencegruppemøde d.
9.9. blev konverteret til et møde med COWI og var derfor ikke et egentligt Referencegruppemøde.
Orientering fra bestyrelsens medlemmer

Stevns Kommune har inviteret Selskabet Højeruplund og Østsjællands Museum til møde
torsdag d. 21. oktober. På dagsordenen er orientering om status for besøgscenter Boesdal
og ideoplæg vedr. fælles vision og lokal opbakning samt punktet: Hvad gør vi i Højerup indtil det endelige projekt kan realiseres?
Til orientering
Mogens Haugaard Nielsen orienterede om status for nyt besøgscenter: Stevns er udvalgt til
ét af 19 mulige projekter, hvoraf der skal udpeges 10. Endelig besked i uge 45. Der er fortsat dialog med stor, dansk fond, der afholdes besigtigelsestur med deltagelse af fonden i
november. Et muligt samarbejde med en anden større fond er oplagt omkring indholdsdelen. Fokus skal rettes mod hele Stevns Klint. Mogens Haugaard Nielsen meddelte, at en endelig placering for besøgscentret vil bero på fondenes ønsker. De 15 mio. kr. som er sat af
til Udviklingsgruppen Stevns Klint betragtes som en del af kommunens medfinansiering til
et nyt besøgscenter.
Tove Damholt opfordrer til at bestyrelsen gransker Dansk Bygningsarv projektet grundigt
for at sikre total enighed omkring opgaveindhold/ forventningsafstemning. Bjørn Voltmann
understreger at projektet er besluttet og bør iværksættes snarest muligt, hvilket Naja Habermann bliver overdraget ansvaret for.
Lars Clausen informerede om at turistkontoret i Rødvig er lukket pr. 1.10., men at det er
planen at det åbner igen til sommersæsonen 2016 og der er forslag om at etablere flere lokale kontorer i forbindelse med eksisterende turismeknudepunkter. Stevnsmagasinet udgives igen i 2016.
Bjørn Voltzmann understreger at der både er søgt om dispensation til besøgscenter ved
både Boesdal og formidlingsnedslag i Højerup. Det er muligt at Stedet Tæller projektet genoptages ved Stevns Fyr. Bestyrelsen diskuterede koordinering af de forskellige fondes projekter fremover. Tove Damholt pointerede at én fonds engagement i fx formidling af Fiskeler, kan medføre at andre interesserede fonde trækker sig, hvilket betyder at alle beslutninger om at indgå fondsaftaler, skal træffes efter omhyggelig overvejelse.
Organisationsændring

Tove Damholt stopper som direktør for Udviklingsgruppen Stevns Klint for at kunne have
fokus på arbejdet på Østsjællands Museum – også af hensyn til verdensarvsarbejdet.
Tove Damholt har udarbejdet et overdragelsesdokument som kan lette overgangen. Dokumentet er vedhæftet.
Videre tiltag for at sikre fortsat drift af organisation drøftes samt handleplan for nødvendige tiltag herunder proces for budget 2016 og handleplan 2016.
Til drøftelse og beslutning

Naja Habermann påpegede at verdensarvsprojektet generelt er et godt projekt, der er kommet rigtigt fra start og som har en grundlæggende fornuftig organisation. Stevns er ved at
blive kendt i omverdenen som ’dem der er gode til at lave verdensarv’, hvilket er en kurs
man bør fortsætte med at videreudvikle. I fremtiden vil det dog blive nødvendigt at arbejde
for endnu stærkere, selvstændig organisation omkring verdensarven, herunder en tydelig,
fælles vision, klarere rollefordeling og en formaliseret aftale mellem Stevns Kommune og
Udviklingsgruppen Stevns Klint –alle tiltag som skal være med til at sikre en endnu bedre
forvaltning og udvikling af verdensarven Stevns Klint.
Naja Habermann foreslår at der nedsættes en task force bestående af en repræsentant fra
kommunens forvaltning, Østsjællands Museum og hende selv til at komme med et udspil til
ovenstående.
Bestyrelsen besluttede at Naja Habermann konstitueres som sekretariatsleder for Udviklingsgruppen Stevns Klint pr. 1. 11. 2015 med reference til USKs formand, indtil en endelig
organisation er på plads. Hun får herved beføjelse til at overtage den tidligere direktørs opgaver, herunder økonomihåndtering. Økonomihåndtering skal på sigt ikke være en fast del
af sekretariatslederens opgaver. Bestyrelsen anbefaler at Naja Habermann koordinerer
fremtidige tiltag med bestyrelsesformanden. Jens Carl Jørgensen foreslår at Tove Damholt
fremover deltager i bestyrelsens møder som observatør, hvilket bestyrelsen bifaldt.
Bestyrelsen diskuterede behovet for at gentænke og evt. udvide den nuværende Styregruppe til at have egentlig rådgivende funktion, men stadig uden myndighedsansvar.
Den videre processen omkring organisationsevaluering bliver som beskrevet under pkt. 4.
Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 3. november kl. 9-11 på borgmesterens kontor.
Eventuelt

