REFERAT
Bestyrelsesmøde i
Udviklingsgruppen Stevns Klint
Tirsdag d. 3. november 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, Berith Burkandt, Per Røner, observatør Østsjællands Museum: Tove Damholt
Sekretariatsleder/ Site manager Naja Habermann (referent)

Dagsorden

Til godkendelse.
Dagsorden godkendt.
Referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2015 er vedhæftet til godkendelse.
Referat vedhæftet til endelig godkendelse.
Referat af 20. oktober 2015 godkendt.
Regnskabsopfølgning 2015

Som efterspurgt på bestyrelsesmødet d. 20.10.15, er der udarbejdet et foreløbigt overslag
over forbrugte midler og indgåede kontrakter i USK i indeværende år. Tallene er forbundet
med adskillige forbehold pga. igangværende overdragelsesproces.
Overslag er vedhæftet til orientering.
Der har før mødet været udsendt en midlertidigt revideret regnskabsopfølgning, en endelig
opfølgning udsendes når regnskabet er afstemt med revisor. Den foreløbige regnskabsopfølgning viser et stort overskud, som overføres til kommende år. Diskussion af fremtidig fast
sekretariatsbevilling sker på næstkommende møde.
Besøgscenter – vision og fælles opbakning

Dansk Bygningsarv har udarbejdet et ideoplæg til at skabe fælles vision og lokal opbakning
til etablering af besøgscenter i Boesdal jf. bestyrelsesbeslutning d. 25. juni. Et initiativ fra
Stevns Kommune til en fælles inspirationstur for bl.a. kommunalbestyrelse, museumsbestyrelse og bestyrelsen for Selskabet Højeruplund til Moesgaard/Jelling er integreret i ideoplægget. Der bør sikres total enighed omkring opgaveindhold og forventningsafstemning.
Naja Habermann overdrages ansvaret for projektet efter Tove Damholts afgang.

Bestyrelsen skal træffe en beslutning om en proces for det videre arbejde, herunder opstartsmøde og inspirationstur.
Til drøftelse og beslutning.
Stevns Klint blev ugen før udpeget til at være ét af ti steder i Regeringens Forsøgsordning
for kyst- og naturturisme, hvilket har medført en del medieomtale. Kommunen har endnu
ikke modtaget den endelige, detaljerede bekræftelse.
Bjørn Voltzmann og Tove Damholt refererede at fondsbesigtigelsen d. 2.11. gik godt. Fonden er positiv over for at modtage en formel ansøgning til fonden. Ansøgningen skal bla.
indeholde en forretningsplan for hele Stevns Klint såvel som for besøgscenter, en redegørelse for organisation og planforhold samt et formidlingskoncept. Fonden kan bistå med
rådgivning vedr. ansøgningen. Fonden lagde vægt på en realistisk driftsøkonomi. Østsjællands Museum efterlyser en klar rolleafklaring som forudsætning for det videre arbejde. Der
afholdes kort møde mellem Stevns Kommune og Østsjællands Museum d. 19. november.
Opstartsmøde med Dansk Bygningsarv afholdes i forbindelse med næste bestyrelsesmøde
d. 25.11.15, med det formål at drøfte og eventuelt justere projektet inden det iværksættes.
Organisationsevaluering COWI

Jacob Dybdal Christensen og Rasmus Dilling, COWI, fremlægger den endelige evaluering og
dens anbefalinger.
Til drøftelse og beslutning om bestyrelsens videre anbefalinger.
COWIs evaluering fastslår at USK grundlæggende er en god organisation, men at der bl.a.
er behov for klarere kontrakt mellem Stevns Kommune og USK samt forretningsordener for
alle led i organisationen.
Bestyrelsen besluttede at nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe bestående af Bjørn
Voltzmann, Naja Habermann, Tove Damholt, Lars Klausen. Arbejdsgruppen udarbejder en
række modeller til diskussion på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen besluttede at afholde et informationsmøde for offentligheden om status for
verdensarvsprojektet, besøgscenter mm. i december, for at imødekomme offentlighedens
store informationsbehov. Mødet er indeholdt i projektet med Dansk Bygningsarv.
Orientering fra bestyrelsens medlemmer

Tove Damholt er blevet inviteret til IUCNs Advisory Body World Heritage i Schweitz omkring
forvaltning af verdensarv, men deltager af tidsmæssige årsager ikke.

Naja Habermann og Tove Damholt har bidraget med input til den nationale diskussion af
behovet for en fælles, national organisation for de danske verdensarvssteder. Svaret tilkendegiver, at der er et behov for en fælles national organisation, bl.a. for at stå stærkere over
for omverdenen, herunder i dialogen med Kulturstyrelsen.
Næste møde

Næste møde aftaltes til d. 25.11.2015 kl. 13-15.
Eventuelt

Intet at bemærke.
NH 5.11.15

