REFERAT
Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns
Torsdag d. 3.11.2016 kl. 18-21 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 Vagn Loft, Lokal Referencegruppe Verdensarv Stevns (deltog i pkt. 1+2)
Michael Kruse Løvendal, Lokal Referencegruppe VS (del tog i pkt.
1+2)
Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune (afbud)
Berith Burkandt, Stevns Kommune
Naja Habermann, Verdensarv Stevns (referent)

Dagsorden
Dagsorden godkendt.
Vedtægter for Verdensarv Stevns (15 min.)
Vedtægterne for Verdensarv Stevns blev revideret i foråret 2016 og er godkendt af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune på kommunalbestyrelsesmødet d. 29.6.2016 (bilag
herfra er vedhæftet). Formanden ønsker at bringe ordlyden under punktet ”§10 Bestyrelsen” i de nye vedtægter vedr. valg til bestyrelsen til drøftelse. En egentlig vedtægtsændring
vil kræve en generalforsamlingsbeslutning.
Jens Carl Jørgensen gjorde rede for organisationen bag verdensarven, der blev stiftet i
2012, herunder historik omkring vedtægter, organisations evaluering i 2015 og revision af
vedtægter i 2016. Enkelte præciseringer er nødvendige i vedtægterne vedr. generalforsamling og udpegning til bestyrelsen. Kulturstyrelsen som national focal point sidder med i Verdensarvsrådet og har ikke ønsket en plads i bestyrelsen.
Michael Loft stillede forslag om at referencegruppen stiller med én repræsentant og én observatør. Dette blev afvist idét bestyrelsen betragter ML som repræsentant, da han var den

der deltog i første møde. ML ønsker ført til referat at lodsejerne er en del af referencegruppen.
Et flertal i bestyrelsen så to mulige løsninger 1) ML er referencegruppens repræsentant for
et år 2) Referencegruppen får mulighed for at vælge én repræsentant på et nyt valg inden
næste møde. Det medlem der bliver sendt betragtes som endelig repræsentant.
Michael Loft og Michael Kruse meddelte at det mandat referencegruppen havde sendt dem
med, dermed var blevet underkendt og forlod mødet.
Bestyrelsen besluttede at Site Manageren indkalder og leder et nyt møde for referencegruppen, hvor der afholdes valg om hvilken person fra referencegruppens der skal sidde i VS bestyrelse fremover. Der er behov for at udarbejde en entydig forretningsgang for alle led i
verdensarvsorganisationen, herunder referencegruppens virke. Dette vil ske i samarbejde
med COWI i nærmeste fremtid.

Ansættelse af deltidsdirektør i Verdensarv Stevns (15 min.)
Vedtægterne for Verdensarv Stevns beskriver i §11 Direktion, at der skal ansættes en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen. Denne stilling har siden foreningens
begyndelse været en deltidsstilling (15 timer/ugen), der indtil november 2015 var besat af
daværende museumsleder Tove Damholt. Herefter har Site Manager Naja Habermann fungeret som sekretariatsleder for Verdensarv Stevns, og derved overtaget ledelsen af verdensarvssekretariatet. På internationalt plan er det ikke ualmindeligt at Site Manageren varetager den daglige ledelse af et verdensarvsområde. Der ønskes en drøftelse af denne situation, herunder økonomien i en evt. direktøransættelse.
Ansættelse af en direktør for Verdensarv Stevns, deltid eller fuldtid, blev drøftet. Bestyrelsen
besluttede at nedsætte et ansættelsesudvalg, bestående af BØ, JCJ, CD + suppleanter (SN,
IA, KH), der arbejder videre med ansættelsen.

Status for aktuelle verdensarvsrelaterede sager (30 min.)
 Realdaniaprojektet ved Stevns Fyr, herunder tilbagemeldinger fra borgermøde d.
1.11.2016. Høringsfrist for evt. indsigelser er udsat til 8.11.16
 Trappeprojektet ved Højerup.
Der er behov for en sikrere trappe, og samtidig er der behov for formidling af Fiskeler et
andet sted end Alvarezstedet pga. forøget skredfare. Derfor arbejdes der med at kombinere ny trappe og formidling af Fiskeler i et samlet projekt. Kirkeministeriet og andre
relevante myndigheder har godkendt projekter, der er ingen juridisk gravfred i området, men for lokalbefolkningen er det er en følsom sag. Der er behov for et skitseforslag
for at komme videre med finansieringen. Verdensarv Stevns, Stevns Kommune, ØSM,
Selskabet Højeruplund er sammen ansvarlige for opførslen af den nye trappe.





Fredningssagen Der har været tre besigtigelser, der er en løsning på vej ved OMYA hvor
Trampestien følger stranden og der bygges en ny trappe på nordsiden af OMYA. Sagen
ligger pt. til behandling i Fredningsnævnet.
Nyt besøgscenter i Boesdal, herunder undersøgelser vedr. Fiskeler. Fondsansøgning
inkl. et fælles koncept til brug for arkitektkonkurrence er under udarbejdelse (formidlingskoncept Jacob Salvig/ØSM + forretningsanalyse fra BARK).
Stevns Klint Partnerprogram Der har været stor interesse for partnerprogrammet, der
blev startet op i forsommeren 2016. Der er pt. udpeget 29 partnere, men der er behov
for afklaring af ambitionsniveau og fremtidig drift før der kan optages flere partnere.
Sættes på som punkt på næste VS bestyrelsesmøde. NH og CD har sammen med Partnerudvalget ansvar for videre tiltag.

Vision og bærende principper for arbejdet med Stevns Klint (90 min.)
Forvaltningsplanen for Stevns Klint er som bekendt under revision i 2016. I den sammenhæng ønskes det, at bestyrelsen for Verdensarv Stevns indledningsvis drøfter den eksisterende vision for Stevns Klint (s. 34 i Forvaltningsplan 2011) og de bærende principper for
verdensarvsarbejdet. Desuden ønskes en fælles begrebsafklaring af disse og evt. nye principper –se herunder. Et egentligt visionsarbejde for Verdensarv Stevns vil følge senere, når
bestyrelsen er kommet mere ind i arbejdet.
Bærende principper
De fundamentale og bærende principper, som verdensarvsaktiviteterne er forbundet med
er:
Bæredygtighed/bæredygtig udvikling: En holdbar, fremadrettet udvikling, der både tager
hensyn til det foreliggende grundlag og de fremtidige generationer (økonomisk, naturmæssigt, i forhold til lokalbefolkningen mm).
Medejerskab Lokalt, regionalt, nationalt, internationalt.
Verdensarven som dynamo (i stedet for løftestangsbegrebet) for kommunen og dens borgere (økonomisk og erhvervsmæssig udvikling, bosætning, generel branding af kommunen).
Shared Management en bredt forankret, gennemsigtig og involverende forvaltning af verdensarven.
Tine Jensen fra Stevns Kommune, Teknik og Miljø, deltager i punktet og orienterer indledningsvist kort om arbejdet med revideringen af forvaltningsplanen.

Bestyrelsen diskuterede de forskellige begreber og kom med input til visionen.
Ansøgning om støtte til dokumentarfilm om KLINT (15 min.)
Initiativtagerne til den musikdramatiske forestilling KLINT, Lene Vestergaard og Birgitte
Løkke, ønsker at producere en dokumentarfilm samt en kortere video om det succesfulde
projekt, i samarbejde med produktionsselskabet Heroland.
KLINT fik meget opmærksomhed i nationale og lokale medier, begejstrede anmeldelser,
blev set af 1378 mennesker, og var på alle måder et foregangsbillede for nyskabende verdensarvsformidling og –involvering. Et stort antal Stevnsborgere deltog i realiseringen af
den store forestilling som sponsorer, samarbejdspartnere og frivillige.
Verdensarv Stevns ansøges om økonomisk støtte på kr. 33.750 kr. til produktion af de to
film (se vedhæftede projektbeskrivelse og budget).
Bestyrelsen godkender ansøgningen med følgende krav: filmen skal sigte internationalt,
have min. engelske undertekster, og klar angivelse af Stevns Klint logo og partnerlogo samt
at der er modtaget støtte fra Verdensarv Stevns.
Orientering fra bestyrelsens medlemmer (15 min)
Inger Andersen: Stort problem af busser kører ned i Holtug Kridtbrud og ikke kan vende. BB:
der er tiltag/skiltning i gang.
Eventuelt
Intet at bemærke.

NH 7.11.2016

