Referat
Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns
Onsdag d. 07.03.2018 kl. 19-21.00 i Tinghuset, Algade 8, 4660 St. Heddinge.
Deltagere
Bestyrelse

Direktør
Observatører
Referent

Anette Mortensen, Stevns Kommune
Jan Jespersen, Stevns Kommune - afbud
Mikkel Lundemann Rasmussen, Stevns Kommune
Steen Nielsen, Stevns Kommune - afbud
Line Krogh Lay, Stevns Kommune
Charlotte Mannstaedt, Stevns Erhvervsråd
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening
Michael Loft, Lokal Referencegruppe Verdensarv Stevns
Østsjællands Museum, to pladser – pt. ikke aktive
Tove Damholt, Verdensarv Stevns
Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune – afbud
Berith Burkandt, Stevns Kommune
Naja Habermann, Verdensarv Stevns - afbud

Referat indført i kursiv.
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer valgt for Stevns Kommune, Anette Mortensen, Mikkel
Lundemann Rasmussen, Line Krogh Lay.

Anette Mortensen oplyste, at hun skriftligt har opfordret Østsjællands Museum til igen at
benytte deres to pladser i bestyrelsen.
Valg af mødeleder
Tove Damholt blev valgt som mødeleder.
Dagsorden
Godkendt.
Velkommen og præsentationsrunde (20 min.)
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig selv ud fra følgende spørgsmål:
1) Hvem er jeg 2) Hvordan ser jeg verdensarven 3) Hvad bringer jeg med til bestyrelsen
Kathrine: Verdensarv er vores vigtigste sellingpoint for turister. Repræsenterer Turistforeningen og har de kommercielle briller og turismeudviklingsbrillerne. Er selv aktør og
sidder i bestyrelsen for VISM og Feriepartner Møn-Stevns og Udvikling Stevns samt i
den Turismestrategiske Samarbejdsgruppe.
Berith (observatør) Leder af Natur og Miljø. Har været med til at udvikle verdensarven
og Verdensarv Stevns fra starten inkl. arbejdet med forvaltningsplanen.

Anette: Borgmester. Verdensarv er noget af det vigtigste fordi der er potentiale. Godt
at det nu bliver sagt højt, at det er ok at tjene penge på verdensarv. Verdensarven er
som en virksomhed: først bygger man noget op og så skal man sælge det. Der er vi nu.
Line: Medlem af de politiske udvalg AET og PMF, dvs. hvor der skabes rammer for verdensarvens udvikling. Har politisk fokus: Hvordan vi kan tjene penge på verdensarv,
sikre og formidle, gøre det nærværende og positivt for den lokale befolkning, så alle
kan se meningen.
Charlotte: Formand for og udpeget af Stevns Erhvervsråd. Privat erhvervsdrivende. Projektleder på Handel og liv i St. Heddinge. Vigtigt at sikre at verdensarvsstatus får mening. Hvis folk skal se en mening med det, så skal vi arbejde med det. OG DET SKAL VI!
Al erhvervsudvikling må gerne få et drys verdensarv. Har bæredygtighedsperspektivet
inkl. økonomisk bæredygtighed.
Mikkel: Stevnsbo, udvalgsformand for AET, i bestyrelsen for Østsjællands Museum og
Stevns Erhvervsråd. Mit take er forretning/kommercielt. Politisk: At verdensarven er fra
helt spæd til du går i graven – dvs. vores skoler skal ud og lære om verdensarven. Vores
ældre skal mindes de gode minder de har haft. 360 grader.
Michael: Lodsejer, partner, lodsejer, udpeget af lokal referencegruppe. Kodeordet: Ansvar. Vi kan meget her også uden besøgscenter. Verdensarven skal være i den besøgende. Hvad bringer jeg til: Jeg her udpeget af referencegruppen. Den lokale referencegrupper er ikke en homogen gruppe, men alle enige om at lodsejerne skal være repræsenteret i bestyrelsen. Og at naturen – som ikke kan udtrykke sig selv – være repræsenteret. Så alt arbejde foregår i samarbejde med DN repræsentant Michael Kruse. Vedtægterne hænger ikke sammen. Når det falder på plads med finansiering af besøgscenter og fredningssag er det tiden til nye vedtægter med separate råd for a. turisme b.
verdensarvens vogtere.
Konstituering af bestyrelsen for Verdensarv Stevns
Udpegning af formand og næstformand. Formanden udpeges blandt de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer.
Formand: Anette Mortensen.
Næstformand: Line Krog Lay
Proces for forretningsorden
Bestyrelsen for Verdensarv Stevns mangler en forretningsorden.
Charlotte Mannsteadt fremskaffer eksempel på forretningsorden fra Stevns Erhvervsråd og
bistår sekretariatet i de første justeringer. Herefter sendes udkast til bestyrelsens medlemmer som har mulighed for at sende kommentarer tilbage til sekretariatet, som herefter kan
udarbejde et udkast til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
Årsregnskab og protokollat 2017
Årsregnskab og protokollat for 2017 er vedhæftet.

Bestyrelsen stillede afklarende spørgsmål til årsregnskab og revisionsprotokollat. Herefter
blev dokumenterne godkendt og underskrevet.
Kort præsentation af foreningen (20 min.)
a.
b.
c.
d.

Historik
Forvaltningsplan, organisation, vedtægter
Årshjul
Samarbejdsaftale, handlingsplan og budget

Direktøren orienterede.
Turisme og partnerprogram
UNESCOs anbefaler udvikling af bæredygtig turisme som en væsentlig del af verdensarvsarbejdet (se. f.eks. http://whc.unesco.org/en/tourism/). Sekretariatet informerer om foreningens turismerelaterede hovedaktiviteter herunder samarbejdet i den Turismestrategiske
Samarbejdsgruppe og partnerprogrammet som baggrund for en drøftelse af, hvad der skal
til for at sikre partnerskabsprogrammet effekt.
For at sikre programmet effekt anbefalede bestyrelsen: Afgørende at partnerne oplever at
få værdi tilført f.eks. skilt, diplom, nyhedsbrev, tilbud om aktivitet. Fokus på indhold. Arrangementer som på klinten – hvor man går hjem og tænker YES. Godt med inspiration udefra.
Vigtigt med høj frekvens på information/tilbud – man skal ikke nå at glemme at man er blevet partner før man hører om det igen. Synergi mellem partnere.
Bestyrelsen drøftede mulighederne for udvikling af Stevns fra vandsiden, herunder mulighederne for forbedring af privat strand i Rødvig, muligheder for at samtænke udvikling og klimasikring samt fordele ved en samlet strategi for udvikling af ”Stevns fra vandsiden” også
til evt. dialog med fonde.
Meddelelser til bestyrelsen fra formand og sekretariat
Meddelelser fra sekretariatet er vedhæftet.
Bestyrelsesformanden informerede om, at Selskabet Højeruplund er blevet tilbudt og sagt
ja til at være med i Verdensarvsrådet Stevns Klint. Selskabet tilbydes plads på baggrund af
ejerskab af centrale arealer i forhold til Stevns Kommunes samlede besøgscenteransøgning,
nemlig det klassiske besøgssted ved Stevns Klint, Højeruplund.
Bordet rundt
Hvilke tanker og spørgsmål til verdensarvsarbejdet er kommet på baggrund af mødets
punkter?
Bestyrelsen ønsker at høre mere om kommunikationsstrategi for at sikre, at kommunikationskonsulentens arbejde understøttes optimalt. Ditte inviteres til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen ønsker museet tilbage i arbejdet i bestyrelsen for Verdensarv Stevns.

Berith Burkandt orienterede om samarbejdet med turismekonsulent Thor Nielsen omkring
”Vi rydder op til turisterne kommer” samt om at ny naturvejleder, Rasmus Elvekær, starter
1. april.
Turismekonsulent Thor Nielsens arbejde blev rost af bestyrelse og sekretariat.
Næste møder
Datoer for de tre møder efterfølgende generalforsamlingen fastlægges.
Følgende datoer besluttet: 26. juni, 5. september og 24. oktober.
Alle dage kl. 18-20.30 indledt med let spisning.
Eventuelt
Intet.
TD 08.03.18

