Referat
bestyrelsesmøde i
Udviklingsgruppen Stevns Klint
Torsdag d. 25. juni 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 (afbud), Berith Burkandt.
Direktør: Tove Damholt. Site manager Naja Habermann (referent)

Dagsorden

Til godkendelse.
Dagsorden godkendt.
Referat

Referat fra generalforsamling samt bestyrelsesmøde d. 9. april til godkendelse.
Referater vedhæftet.
Referater godkendt.
Orientering til bestyrelsen

Orientering vedhæftet til orientering. Tillige er også referat fra sidste styregruppemøde
vedhæftet til orientering.
Mogens Haugaard Nielsen orienterede om, at Stevns Kommune planlægger at invitere den
nye direktør for Kulturstyrelsen og at invitere museumsdirektøren med til besøget.
Den planlagte produktkendskabstur for medlemmer af Stevns Turistforening afholdes ikke i
år. Formanden for Stevns Turistforening og museumsdirektør Tove Damholt udsender en information om museets tilbud til foreningens medlemmer. Denne information er også udsendt som pressemeddelelse.
Trappen i Højerup forsinkes af ekstraordinær lang sagsbehandlingstid hos Naturstyrelsen.
Alle mødets deltagere beklagede, at det ikke har været muligt at etablere en ny trappe til
sæson 2015. En permanent fondsfinansieret trappe blev drøftet. Denne løsning forudsætter
en fælles vision for udvikling af området i samarbejde med Selskabet Højeruplund. Stevns
Kommune opfordres til at genoptage dialogen med Selskabet Højeruplund.
Monitering

Status på monitering 2014 fremsendes til drøftelse og godkendelse.
Site manager gjorde opmærksom på at enkelte rettelser skal indføres i status. Bestyrelsen
roste Status for monitering 2014 og fremhævede, at der nu begynder at tegne sig et billede
af områdets udvikling over tid og som er en vigtig del af den videre forvaltning af verdens-

arvsområdet. Status blev godkendt. Status kan herefter inkl. rettelser fremsendes til Styregruppen til godkendelse.
Evaluering af Udviklingsgruppen Stevns Klint

Jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde er der indhentet tilbud på evaluering af verdensarvsorganisationen. Særlige opmærksomhedspunkter omkring evalueringen drøftes med
udgangspunkt i bestyrelsens kommentarer. Tilbuddet vedhæftet til beslutning.
Der er indhentet et tilbud på en evaluering af hele verdensarvsorganisationen inkl. USK med
anbefaling til fremadrettet handling fra ekstern rådgiver fra COWI, der har erfaring fra de
danske nationalparkers organisering.
Mogens Haugaard Nielsen understregede vigtigheden af en velfungerende organisation og
anbefalede at iværksætte ovenstående evaluering. USK er ansvarlig for styring og gennemførelse af projektet, der efterfølgende skal godkendes i kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen
tilsluttede sig formandens anbefaling. Tove Damholt bemyndigedes til at gennemføre den
beskrevne evaluering herunder udpegning af relevante personer til interview dog således at
et gruppeinterview gennemføres med fokus på bred politisk forankring.
Revision af Forvaltningsplan Stevns Klint

Forvaltningsplanen er det overordnede styringsredskab for forvaltningen af Stevns Klint
som verdensarv. Forvaltningsplanen skal revideres i 2016. En væsentlig del af dette arbejde
er udarbejdelse af vision, mission og værdigrundlag for det fremtidige arbejde. Direktøren
opfordrer til en indledende drøftelse om hvorledes processen struktureres og hvornår arbejdet iværksættes og hvordan forvaltningen kan det integreres i kommunens forvaltning.
Til drøftelse og beslutning
Den kommende revision af Forvaltningsplanen i 2016 skal sikre en tilbundsgående bearbejdning, tage udgangspunkt i en fælles vision for kerneinteressenter, og skal være solidt
forankret i Stevns Kommunes forvaltninger. Den reviderede forvaltningsplan skal godkendes af Styregruppen Stevns Klint og Kommunalbestyrelsen. Berith Burkandt identificerer,
hvem der skal være Stevns Kommunes kontakt i arbejdet. Opstartsmøde omkring udarbejdelse af procesplan afholdes i august 2015 med deltagelse af USK sekretariat, Berith Burkandt samt udpeget kontaktperson for Stevns Kommune.
Besøgscenter

Dansk Bygningsarv har anbefalet, at det næste skridt i processen for etablering af besøgscenter er at skabe en fælles vision og lokal opbakning. Processen drøftes.
Bestyrelsen besluttede, at Tove Damholt indhenter et oplæg fra Dansk Bygningsarv på
hvordan en sådan proces kan gennemføres. Sammenhængen med visionsarbejdet i forbindelse med den kommende revision af forvaltningsplanen i 2016 blev drøftet og bør drøftes
med Dansk Bygningsarv.
Udvikling af formidlingskoncept

Arbejdet med udvikling af formidlingskoncept for den nye udstilling bør iværksættes. Direktøren opfordrer til, at Østsjællands Museum som ansvarlig for formidlingen opfordres til
at fremlægge en plan for udviklingsprocessen på en måde, så det koordineres med arbejdet med besøgscenter (punkt 7). Til drøftelse og beslutning.
Bestyrelsen opfordrer Østsjællands Museum til at udarbejde en plan for udvikling af formidlingskoncept. Jens Carl Jørgensen accepterede på museets vegne denne opgave.
Perioden frem til åbning af nyt besøgscenter

I perioden frem til åbning af besøgscenter skal der sikres en bedre besøgsoplevelse for turister herunder en bedre formidling. Proces drøftes.
Bestyrelsen ønsker at arbejde frem mod en udvikling af støttepunktet i Højerup, som et led i
den fremtidige samlede formidling ved Stevns Klint. Der er formodentlig mulighed for at få
fondsmidler til denne opgave såfremt udviklingen indgår i de samlede planer for udvikling
af verdensarvsområdet. Stevns Kommune tager initiativ til dialog med Selskabet Højeruplund, Stevns Museum og andre relevante interessenter mhp. udarbejdelse af samlet aftale.
Det er målet at have en opgraderet besøgsoplevelse ved Stevns Klint i 2016.
Naja Habermann opfordrer til at offentligheden informeres yderligere om kommunens planer for verdensarvsområdet, i særdeleshed brugere og beboere i Boesdal. Stevns Kommune
oplyste at der arbejdes på yderligere kommunikation om status på igangværende projekter,
med særligt fokus på besøgscenter og fredningssag. Stevns Kommune er ansvarlig og inddrager USK i dette arbejde.
Orientering fra bestyrelsens medlemmer

Tove Damholt orienterede om at Østsjællands Museum i samarbejde med Stevns Turistforening, som beskrevet i Turistpolitisk redegørelse, er ved at udarbejde en række turismepakketilbud med verdensarvens kernefortælling, med fokus på høj kvalitet.
Mogens Haugaard Nielsen orienterede om at den nye direktør for TV2 Lorry har ønsket at
besøge Stevns med henblik fremtidigt samarbejde. Besøge er aftalt til medio august.
Næste møde

Næste møde bliver tirsdag d. 15. september 2015 kl. 9-11. Mødet kan evt. disponeret til
evaluering af organisationen jf. punkt 5.
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