Reeferat
beestyrelssesmød
de i
Ud
dviklingsgrup
ppen Stevns Klint
Onssdag d. 14. januar 2015
5 kl. 9.00‐111.00 Rådhuset St. Hedd
dinge
Til sstede:
Besstyrelse: Bjø
ørn Voltzma
ann, Stevns Kommune (formand/m
(
mødeleder);; Jens Carl Jø
ørgensen,
Østtsjællands Museum;
M
La
ars Klausen, Stevns Turristforening (ikke punktt 7‐9). Observatør
Steevns Kommu
une: Berith Burkandt.
B
D
Direktør: Tove Damholtt. Site manaager Naja Habermann
H
(refferent)
Mø
øde indledess med en times drøftellse af handlleplan for 2015.
Drø
øftelsen vil tage
t
udgangspunkt i føølgende fire
e spørgsmål:
Hviilke styrker og svaghed
der har USK??
Hvaad er de viggtigste udfordringer/te ndenser orgganisatione
en skal forhoolde sig til?
Hvo
or er organiisationens muligheder?
m
?
Kon
nkrete forslag til arbejd
det i 2015
På baggrund af
a drøftelsen
n vil der blivve udarbejd
det en handleplan medd tilhørende
e budget.
Besstyrelsen drrøftede punkkterne. Drøf
øftelserne viil danne bag
ggrund for bbudget og handleplan
h
for 2015.
1. Dagsorden

Til ggodkendelsse.
Dag
gsorden god
dkendt.
2. Refferat

Refferat fra besstyrelsesmø
øde d. 30. ooktober til godkendelse
e. Referat veedhæftet.
Refferat godkendt.
3. Oriientering til
t bestyrelsen

Bjø
ørn Voltzmann orienterrer om relevvant nyt fraa Stevns Kom
mmune herrunder statu
us for an‐
søggning om an
nsøgning om
m at gennem
mføre proje
ektet ”Nyt besøgscenteer for Stevnss Klint,
UNESCO verdeensarv” gen
nnem forsøggsordningen
n for kyst‐ og
o naturturiisme og stattus for
sam
marbejde Hø
øjerup heru
under lokalpplansarbejd
det og samarbejde medd Selskabet Højerup‐
lund og Østsjæ
ællands Musseum.
Koo
ordinationsgruppen hvvor et bredtt sammensaat hold af fo
orvaltning frra relevante
e dele af
Steevns Kommu
une mødes med repræ
æsentanter fra
f Østsjællands Museuum og Stevns Turist‐
foreening er nu genoplivett på initiativv fra USK. Fø
ørste møde blev afholddt d. 12. novvember.
Berrith Burkand
dt indkalder og Naja Haabermann er
e referent. Referat ve dhæftet.

Øvrrige meddelelser til bestyrelsen err vedhæftett til orientering
ørn Voltzmann uddybed
de orienteriingen om reelevant nyt fra
f Stevns KKommune herunder
Bjø
dett fortsatte fondsarbejd
fo
e og trafikpplansarbejdee. Naja Hab
bermann udddybede om
m verdens‐
arvvsmesse og ønsket om at
a etablere en mobil en
nhed som basis
b
for kom
mmunikatio
on om ver‐
den
nsarv i Stevn
ns Kommun
ne.
Allee meddelelsser blev tageet til efterreetning.
4. Arb
bejdet med referenc
cegruppen
n

Refferencegrup
ppen har pt. afholdt too møder med stor tilslutning, næstte møde er planlagt til
prim
mo februar. Der er ned
dsat tre arbejdsgruppe
er indtil vide
ere: Fokus ppå natur i ve
erdens‐
arvvsområdet, Verdensarv
V
vsmesse, ogg Årlig verde
ensarvsfest. Tre nye meedlemmer er
e inviteret
meed ’på prøvee’, det dreje
er sig om Janne Christofffersen (borg
ger, Stevns Fyrforeningg), Kim
Willken Rasmu
ussen (Stevn
ns Ungdomssskole og Ungdomsråd) samt Marrgot Donkerrsloot
(Steevns Kulturffestival). Ko
ommissoriu m er underr udarbejdelse, til frem læggelse prrimo fe‐
bru
uar.
Til d
drøftelse ogg beslutningg
mmissorium blev godkendt til
Sitee Managereen orientereede om arbeejdet og udkkast til kom
drø
øftelse i Refeerencegruppen hvoreftter det skal endeligt be
ehandles i U
USK bestyrellsen.
5. Sta
atus for US
SK-formalia

Drø
øftelser melllem USK ogg Stevns Kom
mmune harr ført til ove
ervejelser veedr. konstru
uktionen i
forhold til mom
msproblematikken og dder arbejde
es pt. for at finde en gaangbar mod
del, som
sikrrer, at foren
ningen kan leve op til ssit formål. Bjørn
B
Voltzm
mann orientterer.
Til d
drøftelse
e skriftlig redegørelse fra kommu
unens økono
omiafdelingg for forskellige model‐
Derr afventes en
ler, før der træ
æffes en end
delig beslutnning.
6. Tra
appe Højerrup

Tilb
bud på trappeforløb err indhentet og fremsen
ndt til Selska
abet Højeruuplund, som
m jf. aftale
på møde d. 5. november vil undersø ge mulighederne for at tilvejebrinnge finansie
ering. Til‐
bud
d vedhæftes.
Traappeløsningg til drøftelse
Besstyrelsen beevilligede fin
nansiering aaf ombygnin
ng af eksiste
erende trapppe, der tod
deles med
rep
pos og den lille trappe fra
f strandenn til nedskreedet renove
eres jf. tilbudd fra tømreermester
Flem
mming Schrrøder. Selskkabets Højerruplund hørres inden arrbejdet iværrksættes og
g orienteres

løb
bende om prrocessen. Beeredskabschhefen høress inden arbe
ejdet iværkssættes. Beriith Burka‐
ndtt vurderer, at
a der ikke er
e grund til ffornyet anssøgning for dispensatioon for Kystb
beskyttel‐
sesszonen eller andre beskkyttelser. Deen lokale prresse oriente
eres om plaanerne inden
n arbejdet
ærksættes.
ivæ
7. Kommunikattion

En fælles kommunikation
nsplan er unnder udarbe
ejdelse i et samarbejde
s
e mellem USSK og
Steevns Kommu
une. Udkastt vedhæftess til drøftelsse. Bemærkk at dette err et tidligt udkast.
Til d
drøftelse
Tag
ges til efterrretning. Opg
gaven er væ
æsentlig da netop komm
munikationn mellem kerneinteres‐
sen
nter er bland
dt Udvikling
gsgruppens kerneopgaver.. Der arrbejdes videere med fællles kom‐
mu
unikationspllan (Stevns Kommune
K
oog USK).
8. Næ
æste møde
e

Datto for næstee møde, som
m vil indehoolde status på forvaltningsplan ogg status for monitering
til ggodkendelse samt handleplan og bbudget.
Næ
æste møde d.
d 26. februa
ar 2015 kl. 99‐11.
9. Eve
entuelt

Ing
gen punkter til eventuellt.
NH 14.01.15

