REFERAT
Bestyrelsesmøde i
Udviklingsgruppen Stevns Klint
Onsdag d. 25.5. 2016 kl. 13.30-15.30 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.
Godkendt.

Referat
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. maj 2016 er vedhæftet til godkendelse.
Til godkendelse.
Referat godkendt.
Regnskabsopfølgning 2015
Som tidligere aftalt fremlægges detaljeret regnskabsopfølgning for USKs aktiviteter i 2015.
Regnskabsopfølgningen fremsendes dagen efter dagsorden grundet travlhed.
Taget til efterretning.
Kommunikationsindsats 2016-2018
Verdensarvsprojektet Stevns Klint er et omfattende og komplekst projekt, der omfatter
mange interne og eksterne aktører. Skal verdensarvens fulde potentiale udfoldes, er det i
høj grad afhængig af en vellykket kommunikation til både det politisk niveau, lokalsamfund, fonde og den øvrige omverden.

Det anbefales at der bevilliges kr. 275.000 til ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder i 2016, at ansættelsen gøres minimum toårig og iværksættes snarest. Projektbeskrivelse og oversigt over sekretariatets nuværende arbejdsopgaver er vedhæftet.
Naja Habermann orienterede. Bjørn Voltzmann uddybede orienteringen, ser et udtalt behov
for bedre kommunikation i verdensarvsprojektet, i tråd med den ny kommunikationsstrategi. Han ser personen forankret i USK når den nye organisation er på plads, men foreslår
ansættelse af personen under Stevns Kommune indtil da, for at sikre for at opgaven med
den ny kommunikationsstrategi løftes hurtigst muligt. Mogens Haugaard Nielsen og Jens
Carl Jørgensen erklærede sig enige heri. Jens Carl Jørgensen ytrede desuden at han ser USK
som den overordnede moderorganisation. Bestyrelsen bevilliger beløbet til en fast kommunikationsstilling, under forudsætning af at kommunalbestyrelsen godkender indstillingen
vedr. den fremtidige verdensarvsorganisation (er sket, ref.). Det fremtidige ansættelsesforløb koordineres i fællesskab mellem USK og Stevns Kommune.
Præsentation af ny verdensarvsformidler
Bestyrelsen i USK bevilligede d. 20.10.2015 midler til to nye formidlerprojektansættelser
under ØSM herunder
Formidling 2016+: en toårig verdensarvsformidleransættelse, der skal sikre verdensarvsformidlingen indtil besøgscentret står klar. Den nye verdensarvsformidler Dorthe Pedersen er
ansat pr. 1.3.2016 og deltager i mødet fra kl. 14.30 for at fortælle om de fremtidige planer
for arbejdet.
Dorthe Pedersen præsenterede sig selv, har bl.a. været ansat på ØSM i fire år primært på
Geomuseum Faxe, samt GEUS mm.
De første måneder af Dorthe Pedersens ansættelse har hun været engageret i bl.a. guidede
rundvisninger, presseture, oplevelseskoncept for Boesdal, udvikling af ny udstillingscampingvogn, samt udendørs formidlingspunkt i Højerup.
Frem over vil hun have fokus på bedre tilbud til internationale gæster, børnefamilier og
udendørs formidling/ udstilling. Der planlægges forsøg med walk-and-talk formidlingsture
fra Rødvig, kortere halvtimes tur i Højerup kombineret med traktørbesøg, aftenture, Skt.
Hans verdensarvsarrangement, fugleture, flagermuseture mm.
Kathrine Hendriksen efterspørger et program samt webinformation om sommerens verdensarvsaktivteter, samt ture hele året. Der er et udtalt behov for bedre markedsføring af
fælles verdensarvspakker.

Status for ny organisation
Bjørn Voltzmann orienterer om seneste nyt i sagen, der forventes endeligt behandlet på
Kommunalbestyrelsesmødet d. 26.5.2016.

Kommunalbestyrelsen forventes at indstille en USK+ model med bredere forankring i overensstemmelse med COWIs anbefalinger (er efterfølgende sket, ref.). Bestyrelsen for USK
vedtager herefter fornødne vedtægtsændringer for at kunne iværksætte den ny model.
Bestyrelsen for USK+ nedsættes med medlemmer fra:
5 Kommunalbestyrelsen (heriblandt vælges formand)
2 Østsjællands Museum
1 Stevns Erhvervsråd
1 Stevns Turistforening
1 Lokal Referencegruppe
Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Styregruppen for Stevns Klint Verdensarv skal fortsat bestå som myndighedsgruppe, men
omdøbes til Verdensarvsrådet Stevns Klint og der skal lægges vægt på at rådet skal høres,
involveres og engageres mere end hidtil.
Sideløbende arbejdes der for en klar kontrakt omkring arbejdsgange og rollefordeling for
alle led af verdensarvsorganisationen samt en fælles kommunikationsstrategi.
Bestyrelsen beslutter at nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe med ansvar for udarbejdelse af forslag til reviderede vedtægter for USK (Jens Carl Jørgensen, Bjørn Voltzmann).

Status for evaluering af referencegruppe (10 min.)
Site manager har afholdt to evalueringsmøder for den lokale referencegruppe. Ét af flere
output, er et ønske om at åbne gruppen mere op og samtidig vægte at medlemmerne deltager som enkeltpersoner og ikke repræsentanter for særlige interesser. Udkast til revideret kommissorium for den lokale referencegruppe vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.
Til orientering.
Naja Habermann orienterede. Jens Carl Jørgensen påpegede at der i dag er tale om et lukket cirkulært system, hvor USKs bestyrelse godkender hvem der skal i referencegruppen,
hvilket er problematisk.

COWIs evaluering blev gennemgået jf. referencegruppens anbefalinger. Naja og Jens Carl
taler nærmere om hvordan de fremtidige vedtægter/ forretningsorden skal udarbejdes.
Orientering fra bestyrelsens medlemmer (5 min.)
Mogens Haugaard Nielsen: Østersøpartnerskabet arbejder med fokus på konkrete signaturoplevelser, i den sammenhæng betragtes Stevns Klint betragtes som en vigtig signatur.
Kathrine Hendriksen: Der er tildelt LAG midler til ny besejling langs klinten til Bjørns Fishing.
Nye turistformidlinger på Stevns bliver Havnekontoret i Rødvig, Rødvig Kro og Badehotel,
Konference og Hotel Klinten, Rødvig Ferieby, Traktørstedet Højeruplund og Stevns Camping
i Strøby.
Jens Carl Jørgensen oplyser at eftersom Tove Damholt er stoppet, har museet ikke længere
en observatør med til USK bestyrelsesmødet, hvilket ønskes fremover når ny organisation er
på plads.
Der er pressemøde med den lokale presse d. 27.5. om ny organisation samt nyt partnerprogram.
Bestyrelsen diskuterede sammensætningen af det nye Partnerudvalg. Bestyrelsen beslutter
at Stevns Turistforening skal have en plads i det nye Partnerudvalg.
Der er besøg fra Moleret vedr. erfaringsudveksling omkring verdensarvsoptagelsen d. 27.5.
hvor bl.a. Naja Habermann, Mogens Haugaard Nielsen og Berith Burkandt deltager.

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 15.6. kl. 9-11.
Eventuelt
Intet at bemærke.
NH 02.06.2016

