REFERAT - UDKAST
Konstituerende bestyrelsesmøde i
Verdensarv Stevns
Tirsdag d. 27.9. 2016 kl. 20-22 i mødelokale 8, Rådhuset St. Heddinge

Mødedeltagere
Bestyrelse

Observatører
Site manager

Bjarne Østergård Rasmussen, Stevns Kommune
Line Krogh Lay, Stevns Kommune
Steen Nielsen, Stevns Kommune
Jan Jespersen, Stevns Kommune
Rikke Gliese-Mikkelsen, Stevns Kommune (afbud)
Jens Carl Jørgensen, Østsjællands Museum
Inger Andersen, Østsjællands Museum
Connie Duedahl, Stevns Erhvervsråd
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening
Michael Loft, Lokal Referencegruppe Verdensarv Stevns (fra kl. 21)
Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune
Berith Burkandt, Stevns Kommune
Naja Habermann, Verdensarv Stevns (referent)

Dagsorden
Til godkendelse.
Dagsorden godkendt
Udpegning af mødeleder
Bjørn Voltzmann blev udpeget til mødeleder.
Velkommen og præsentationsrunde (30 min.)
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig selv ud fra følgende spørgsmål (bedes forberedt
på forhånd, max. to min/person):
1) Hvem er jeg 2) Hvordan ser jeg verdensarven 3) Hvad bringer jeg med til bestyrelsen
Jens Carl Jørgensen, Bestyrelsesformand Østsjællands Museum, næstformand i Stevns Turistforening, tidligere dommer. Verdensarven påvirker os alle og er et kæmpe potentiale.
Medbringer bestyrelseserfaring fra mange sammenhænge, bl.a. medlem af tidl. USK, samt
juridisk erfaring.
Line Krogh Lay, medlem af kommunalbestyrelsen Stevns kommune (Natur- Fritid- og Kulturudvalget), lærer. Verdensarv er en appelsin i turbanen, en mulighed for både udvikling, bevarelse og formidling. Medbringer personlig interesse og verdensarvserfaring.

Steen Nielsen, medlem af kommunalbestyrelsen Stevns kommune (Natur- Fritid- og Kulturudvalget samt Plan- og Teknikudvalget), lærer. Har ikke et romantisk forhold til klinten, ser
mulighed for udvikling, med respekt for lokalbefolkningen. Vi skal tænke stort, men bæredygtigt.
Kathrine Hendriksen, Formand Stevns Turistforening, medlem af tidl. USK samt Visit Sydsjælland Møns bestyrelse. Indehaver af Rødvig Kro og Badehotel. Verdensarven er et kæmpepotentiale, skal udnyttes men med fokus på at bevare autenticiteten i området. Medbringer erfaring fra turismeerhvervet.
Jan Jespersen, medlem af kommunalbestyrelsen Stevns kommune (Natur- Fritid- og Kulturudvalget). Verdensarven er et scoop der åbner mange muligheder, vi skal værne om den og
have respekt for natur og lokalbefolkning.
Connie Duedahl, medlem af Stevns Erhvervsråds bestyrelse, konsulent, beskæftiger sig med
forretningsudvikling og underviser på CBS i innovation. Verdensarv er nøglen til vækst på
Stevns, udvikling både erhverv og tilflytning –med respekt.
Bjarne Østergård Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen Stevns kommune (Formand
Natur- Fritid- og Kulturudvalget), dyrlæge. Stevns Klint og verdensarven er det største vi har
–den største udfordring, glæde og potentiale. Ser verdensarven som løftestang for udvikling
af hele Stevns.
Inger Andersen, Næstformand i Østsjællands Museums bestyrelse og medlem af Faxe Byråd
(kultur-, social-, børn og ungeområdet). Involveret i etableringen af Kanten/ Geomuseum
Faxe og Stevnsfortet. Glæde ved at udfolde kulturen. Deltager evt. kun i bestyrelsen indtil
nyt direktør er ansat for ØSM.
Oplæg: Status for verdensarven, Site Manager Naja Habermann (15 min.)
a) Hvor står vi lige nu, aktuelle sager
b) Rejsen mod verdensarv og de første år efter optagelsen
c) Vigtigste udfordringer pt.
Naja Habermann fremlagde Status for verdensarven, suppleret af Bjørn Voltzmann, Jens
Carl Jørgensen og Berith Burkandt. Oplægget er vedhæftet referatet.
Bordet rundt (30 min.)
Hvilke tanker og spørgsmål bringer Status for verdensarven op?
Bestyrelsen stillede spørgsmål og diskuterede oplægget.

Oplæg: Pejling for fremtidens partnerprogram, Connie Duedahl, Stevns Erhvervsråd (15
min.)
Stevns Klint Partnerprogram, der skaber et fælles brand for verdensarvsrelaterede produkter og projekter, startede i juli 2016 på initiativ af verdensarvssekretariatet og tæller pt. 29
virksomheder, kunstnere, skoler og foreninger.
Connie Duedahl præsenterede et visionært forslag til et større erhvervsudviklingsprogram
linket til verdensarven kaldet Vækstmotor Stevns, hvori partnerprogrammet kun udgør en
mindre del. Programmet kan udfoldes på tre forskellige ambitionsniveauer. Bestyrelsen vil i
nærmeste fremtid skulle forholde sig programmets videre implementering. Oplægget er
vedhæftet referatet.

Konstituering af bestyrelsen for Verdensarv Stevns
Udpegning af formand og næstformand.
Bestyrelsen valgte Bjarne Østergård Rasmussen som formand og Kathrine Hendriksen som
næstformand, begge indtil næste generalforsamling i april 2017.
Næste møder
Mødefrekvens og -datoer for det kommende halve år fastlægges. Medbring kalender.
Følgende mødedatoer blev aftalt: 3. november 2016, 7. februar 2017, 18. april 2017 (bestyrelsesmøde efterfulgt af ordinær generalforsamling).
Alle møder starter kl. 18.00 og afholdes på Rådhuset i Store Heddinge, der vil være bespisning grundet tidspunktet.

Eventuelt
Intet at bemærke.
NH 28.09.16

