REEFERATT
beestyrelssesmød
de i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Torrsdag d. 30. oktober 20
014 kl. 9.00‐‐11.00 Rådh
huset St. He
eddinge
Refferat indført i dagsordeen med kurssiv.
Til sstede: Bestyyrelse: Bjørn
n Voltzmannn, Stevns Ko
ommune (fo
ormand/møødeleder); Jens Carl
Jørg
gensen, Østtsjællands Museum;
M
Laars Klausen,, Stevns Turristforening.. Observatø
ør Stevns
Kom
mmune: Berrith Burkandt. Direktørr: Tove Dam
mholt (refere
ent).
Afb
bud: Site ma
anager Naja
a Habermannn
1. Dagsorden

Til ggodkendelsse.
God
dkendt (pun
nkt vdr. sikkkerhed for 22015 behand
dles under punkt
p
5)
2. Refferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 27. a ugust til godkendelse.
Refferatet blev godkendt
3. Oriientering til
t bestyrelsen

Kom
mmunalbesstyrelsen afh
holdt temam
møde om verdensarv
v
i Højerup d.. 11. septem
mber.
Daggsorden om
mfattede præ
æsentation af organisaation (v. Bjørn Voltzma nn), Forvalttningsplan
Steevns Klint (v. Berith Burrkandt og Toove Damho
olt), Udviklin
ngsplan bes øgscenter (v.
( Lilian
Sch
hmidt). Site Manager deltog i temaamødet.
Refferencegrup
ppen er indkaldt til sit fførste møde
e, som afho
oldes d. 30. oktober 20
014 under
ledelse af Site Manager Naja
N Haberm
mann. Møde
et planlægg
ges og genn emføres me
ed konsu‐
lentbistand.
n overvældeende stor in
nteresse forr deltagelse i referencegruppen.
Sitee Manager har mødt en
Sitee Manager arbejder nu
u for at få deette til at viirke så ambitionen om at alle er veelkomne i
arb
bejdet med verdensarv realiseres ggennem refe
ferencegruppe og arbejjdsgrupper. Referen‐
ceg
gruppen er som
s
tidligerre beskreve t på ca. 30 personer
p
med repræseentation af lodsejere
l
i
buff
fferzonen, en
e variation af brugere og personeer/organisationer, som
m kan bidrag
ge med in‐
putt til forvaltn
ningsplan og
g ønsket om
m at verdenssarv skal væ
ære for hele Stevns. Dett er væ‐
sen
ntligt at få mange
m
øjne på verdenssarv. Lodsejjerne vælgess demokrattisk mens øvvrige inte‐
resssenter udpeeges af besttyrelsen. Proocedure forr valg er ikke
e fastlagt, m
men Site Ma
anager ar‐
bejjder på en model
m
efter input fra loddsejerne lig
gesom Site Manager
M
oggså arbejder på en
mo
odel for at siikre inddrag
gelse af allee som ønskeer at arbejde
e for den fæ
ælles process. Referen‐
ceg
gruppen arb
bejder inden
n for rammeerne af forvvaltningsplanen og ænddringer til denne
d
og

ind
dgår ikke i pllanarbejdett for Højerupp. Kommisssorium er un
nder udarbeejdelse men
n afventer
input bla. fra referencegr
r
uppemøde
une afholdt d. 21. oktoober officiel indvielse af Stevns Klinnt som verd
densarv.
Steevns Kommu
Indvielsen blevv markeret med et ydeerst velgenn
nemført arra
angement m
med deltage
else af ca.
5000 borgere, 200
2 børnehaavebørn ogg ca. 90 invitterede gæstter. Den offficielle indvielse blev
foreetaget af HKH prinsessse Marie, soom også holldt tale. Herrudover taltte konstitue
eret direk‐
tør for Kulturstyrelsen Po
oul Bache, bborgmester Mogens Ha
augaard og m
museumsdiirektør To‐
ve Damholt. Ved
V indvielse
en afsløredees en plakette med det officielle U
UNESCO‐loggo samt
den
n officielle begrundelse
b
e for klintenns udpegnin
ng (godkend
dt af verdennsarvscente
eret). Pla‐
kettten er finan
nsieret af USK. Muligheeden for en årlige verdensarvsfestt – men min
ndre budgett
– blev drøftet. F.eks. i regi af en arbeejdsgruppe.
Bessøgscentereet ved verde
ensarvssteddet Giants Causeway,
C
Nordirland,
N
er anbefale
et som in‐
spirration for et nyt besøgscenter bla . under eksspertbesøge
et fra IUCN. Tove Damh
holt har
derrfor besøgt stedet, som
m minder om
m Stevns Klint ved at være en åbeen kyststrækkning. Ste‐
dett har et nyt besøgscentter, som er bygget megget diskret ind i landskaabet lige ve
ed siden af
en kro – og meed betalingssparkering. Besøgscenteret er ca. 1000m2 soom er udnytttet med
ca. lige dele caafe, butik ogg udstilling. Centeret ejes af Natio
onal Trust ogg har årligt ca.
8000.000 besøggende. Tovee Damholt fr
fremviste en
n præsentattion af koncceptet.
Bjø
ørn Voltzmann orienterrede om, at kommunalb
bestyrelsen har beslutttet at søge dispensa‐
tion
n for strand
dbeskyttelseeszonen i om
mrådet ved Højerup forr at sikre fleeksibilitet. Tove
T
Dam‐
hollt gjorde opm
mærksom på,
p at det vaar vigtigt via Kulturstyrrelsen at forrhøre UNESSCO om det
harr betydning for verdenssarv. Berith Burkandt er
e i færd me
ed at underssøge.
4. Lok
kalplansarrbejdet

Steevns Kommu
une oriente
erer om stattus for lokallplansarbejd
det i Højeruup.
Til o
orientering.
Bjø
ørn Voltzmann orienterrede om possitivt møde med 12‐ma
andsgruppeen i Højerup herunder
afta
alte om forttsat møderæ
ække. Stevnns Kommune arbejder på
p et oplægg til trafikpla
an som
udg
gangspunktt for inddrag
gelse i dennne del af pro
ocessen.
5. Pro
oces og milepælsplan

Den
n samlede proces
p
frem
m mod etabllering af besøgscenter i Højerup eer komplekss og omfat‐
ter mange inteeressenter, hvoraf mannge efterspø
ørge en plan for process og milepæ
æle. En
plan for processen i forho
old til etableering af bessøgscenter i Højerup haar længe væ
æret un‐
derrvejs i Stevn
ns Kommune. Kan Udviiklingsgrupp
pen Stevns Klint bidragge til processsen?
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Bjø
ørn, Berith og
o Tove uda
arbejder en ssamlet overrsigt med ud
dgangspunkkt i Stevns Kommunes
K
planer.

Sikkkerhed for besøgende
b
på
p Stevns KKlint 2015 bllev drøftet og
o i anerkenndelse af, at
a der ikke
kan
n gennemfø
øres en procces med afkl
klaring af beehov og efte
erfølgende aarkitektkonkurrence till
eta
ablering af ny
n trappe i 2015
2
blev de
det aftalt at USK forhører Selskabeet Højeruplu
und om mu‐‐
ligh
heden for att etablere en midlertidiig løsning, som
s
er mere
e sikker endd en nuværeende. Jens
Carrl Jørgensen
n spørger Seelskabet Høj
øjeruplund. Tove
T
Damholt indhenteer pris.
6. Bæ
æredygtig turisme
t

Bæ
æredygtig turisme er centralt for viisionen for udvikling aff Stevns Klinnt beskrevet i Forvalt‐
ningsplan Stevvns Klint (jf. kap. 3 og 77). Stevns Ko
ommune ha
ar besluttett at indtræd
de i Vi‐
sitSSydsjælland
d‐Møn – et fælles
f
turism
mesamarbe
ejde med Fa
axe, Næstveed og Vordin
ngborg
Kom
mmuner. Påå denne bagggrund drøfftes dels udviklingsgrup
ppens rolle i turismearrbejdet, og
dels udviklingssgruppens forventning
f
er og vurde
ering af udfo
ordringer foor at sikre en bære‐
dyggtig udviklin
ng af turismen ved Stevvns Klint.
Vad
dehavets strategi for bæredygtig tturisme ved
dhæftet.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
Larrs Klausen in
nformeredee om processsen for orga
anisationen
ns dannelse.. Emnet blev drøftet
og der var storr enighed om
m behovet ffor en samllet strategi for
f Stevns ssom en del af
a bag‐
gru
unden for att indgå i dett tværkomm
munale turissmearbejde. Alle fremhhævede beh
hovet for
fokkus på bæreedygtig turissme og behoovet for at have
h
fokus på tydeligee strategiskee pejle‐
mæ
ærker, og på
å hvordan man
m kommeer fra det strrategiske niiveau til dett operationeelle. Bjørn
Volltzmann forrventer at Sttevns Turisttforening, Stevns Erhve
ervsråd og Ø
Østsjælland
ds Museum
ind
dkaldes til att deltage i processen,
p
oog forventerr at der ligg
ger en strateegi klar omkkring 1.
aprril.
7. Sta
atus for US
SK- formalia

Status på forpligtelser jf. udviklingsg ruppens vedtægter.
Til d
drøftelse.
Forrmanden ko
onstaterer, at
a der ikke eer taget refe
ferat fra dett konstituereende møde hvor Jens
Carrl Jørgensen
n blev valgt som næstfoormand. Bjø
ørn Voltzma
ann er som Stevns Kom
mmunes re‐
præ
æsentant fø
ødt formand
d jf. vedtægtterne.
Besstyrelsen ha
avde ingen øvrige
ø
bemæ
ærkninger vedr.
v
eventu
uelle mangller i forhold
d til ved‐
tæg
gter.
Tovve Damholt redegjordee for bekymrring i forholld til samarbejdet medd revisor. Beestyrelsen
tog
g redegørelssen til efterrretning og ffastholder revisor
r
forelløbig mhp. aat få hele in
ndkørings‐
fasen på pladss.
8. Næ
æste møde
e

14. januar kl. 9‐11.
9
Strateegi og budgeetmøde.
9. Eve
entuelt
TD 04.11.14

