Referat
Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns
Onsdag d. 04.04.2018 kl. 18.00-20.00 i Tinghuset, Algade 8, 4660 St. Heddinge.
Indkaldte mødedeltagere
Bestyrelse

Direktør
Observatører
Referent

Anette Mortensen, Stevns Kommune
Jan Jespersen, Stevns Kommune
Mikkel Lundemann Rasmussen, Stevns Kommune
Steen Nielsen, Stevns Kommune
Line Krogh Lay, Stevns Kommune
Lars Kirdan, Østsjællands Museum
Ole Vive, Østsjællands Museum (afbud)
Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening
Charlotte Mannstaedt, Stevns Erhvervsråd
Michael Loft, Lokal Referencegruppe Verdensarv Stevns
Tove Damholt, Verdensarv Stevns
Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune (afbud)
Berith Burkandt, Stevns Kommune
Naja Habermann, Verdensarv Stevns
Ditte Winter-Rasmussen, Verdensarv Stevns

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer valgt for Østsjællands Museum, bestyrelsesformand Lars
Kirdan og borgmester i Faxe Kommune Ole Vive.

Dagsorden
Til godkendelse.
Godkendt.
Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde vedhæftet.
Godkendt.
Regnskabsopfølgning
Regnskabsopfølgning vedhæftet.
På spørgsmål fra Michael Kruse vedr. udgifter til hjemmeside uddybede direktøren, at det
budgetterede dækker fornyelse af hjemmesiden for Verdensarv Stevns, men at der på baggrund af brugeranalyser (som viser, at brugerne foretrækker en fælles indgang for alt om
verdensarv) er dialog med Stevns Kommune om finansiering af en samlet hjemmeside for
hele verdensarvsarbejdet. Projektet er derfor sat på stand by, mens finansiering afklares.
Meddelelser til bestyrelsen fra formand og sekretariat
Meddelelser fra sekretariatet er vedhæftet.

Sekretariatet oplyste på spørgsmål fra bestyrelsen:
Der afholdes tre kurser i Tripadvisor efter niveau og branche inkl. overnatningssteder, attraktioner og oplevelser. Partnerprogram er åbnet for virksomheder fra andre kommuner.
Pt. holdes fokus på at skabe værdi for de 70 partnere, der er med i programmet.
Sekretariatet er opmærksom på persondataloven i forhold til nye sensorer til registrering af
besøgende og øvrige data.
Anette Mortensen: Stevns Kommunes repræsentanter i advisory board for VisitSydsjællandMøn har besluttet at afholde en række møder for at styrke samarbejdet på turismeområdet.
Tove Damholt og Mikkel Lundemann: Turismestrategisk samarbejdsgruppe har været i
gang nogle måneder nu med stor aktivitet. Gruppen planlægger proces med udvalget for
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme om at genbesøge turismestrategien for at sikre aktualitet og medejerskab.
Michael Kruse: I forhold til kommunikation i pressen omkring verdensarvsarbejdet, har der
været lidt for meget fokus på økonomi og for lidt på lokal stolthed - det er ikke lykkedes helt
at implementere verdensarven i folks bevidsthed.
Monitering
Verdensarv Stevns har ansvar for monitering af verdensarven således, at den lever op til
kravene fra UNESCO. Som led i processen med at optimere moniteringen er formatet ændret, så rapporten bliver mere læsevenlig og lettere at agere på.
Moniteringsrapporten har været forelagt den lokale referencegruppe og input fra gruppen
er indarbejdet. Referencegruppen havde særligt bemærkninger vedrørende flora og fauna
samt omkring lodsejeroplevelser.
Til drøftelse og godkendelse.
Michael Kruse: Referencegruppen ønsker selvstændig repræsentant i bestyrelsen for Verdensarv Stevns for hhv. naturinteresser og lodsejere.
Charlotte Mannstaedt: Balance mellem natur og udvikling bør vi som bestyrelse føle os ansvarlige for at varetage.
Bestyrelsen spurgte til om behovet for kommunikation med lodsejerne særligt omfatter politisk/kommunal eller Verdensarv Stevns. Tove Damholt: Begge dele. Michael Kruse: Lodsejerne tager ejerskab og føler sig stødt, hvis de ikke bliver hørt og inddraget. Vigtigt at nedbryde opfattelsen af ”dem og os”, specielt hvis vi skal samarbejde omkring at holde øje med
og passe på området.
Bestyrelsen foreslog, at cykelparkring medtages i moniteringen.

I forhold til infrastruktur bemærkede bestyrelsen: Trafiktiltag i Højerup er slidt væk, der er
behov for genopfriskning inden sæsonen. Der er allerede nu pladsproblemer på parkeringspladsen i Højerup i spidsbelastningsperioder. Stort behov for forbedring af offentlig transport, da mange gæster ønsker at gå etaper af Trampestien men tage anden transport hjem.
Lars Kirdan anbefalede, at man skal se radikalt på infrastrukturen langs hele klinten i stor
skala, så den tilpasses de nye udviklingsprojekter. Man kan sagtens gøre trafikbegrænsning
til en del af oplevelsen –”vi er sammen om at beskytte klinten”.
Tove Damholt: Fremhæver behovet for en samlet trafikplanlægning, i særdeleshed langsigtet planlægning i forhold til bæredygtighed og udviklingsprojekter i området.
Berith Burkandt: Ny overordnet trafikplan for hele Stevns er på tegnebrættet i 2018. Omfatter også offentlig transport.
Bestyrelsen rapporterede, at folk fortæller at de kører forgæves til fx fyret og Højerup Gl.
Kirke og anbefaler, at man ser på gæsternes behov i forhold til åbningstider.
Monitering 2018 blev godkendt.

Kommunikationsstrategi
Hvordan sikrer vi den mest effektive kommunikation omkring det samlede verdensarvsarbejde?
Udkast til kommunikationsstrategi vedhæftet.
Ditte Winther-Rasmussen kom med et kort oplæg: Denne kommunikationsstrategi har fokus på at sikre koordinering mellem hovedaktørerne.
Charlotte Mannstaedt: Kommunikationen er noget af det vigtigste. Strategien virker god og
gedigen. Hvordan lukker vi huller i koordineringen mellem Stevns Erhvervsråd, Verdensarv
Stevns og øvrige samarbejdspartnere?
Line Krogh Lay: Kommunikation og medejerskab er et langt og sejt træk, bl.a. gennem folkeskolen og vores unge. Vi skal blive bedre til at komme rundt i hele kommunen og formidle/involvere.
Mikkel Lundemann Rasmussen: Koordination er altafgørende, måske er vi nødt til at investere tid og fordybelse i at mødes omkring dette. Man skal kunne mærke verdensarven i
hverdagen - både som lokale, virksomheder og turister.
Lars Kirdan: Vi skal kigge mere på strategien, først identificere hvad der skal kommunikeres
og så til hvem. Hvad er det for et produkt vi har? Lad os mødes. Savner begrebet ’generøsitet’: vi skal give verdensarven væk.

Line Krogh Lay: Foreslår en årlig studietur, seminar, længere temamøder som supplement
til bestyrelsesmøderne.
Ditte Winther-Rasmussen: Væsentligt at afklare hvordan vi håndterer strategi for det daglige verdensarvsarbejde og verdensarvsdestinationen (branding).
Line Krogh Lay: Den interne koordinering af verdensarvsarbejdet er vigtigst nu.
Charlotte Mannstaedt: Hvor er det kæden hopper af i forhold til samarbejde og koordinering. Tove: Savner et stærkt koordinerende forum, der kan træffe beslutninger. Anette: Der
er måske en historik, der gør, at vi ikke har taget de beslutninger, og sikret afklaring omkring hvilket mandat vi har.
Mikkel Lundemann Rasmussen: Politisk forankring er altafgørende for, at kunne træffe de
overordnede politiske beslutninger, som er nødvendige for, at vi kan rykke her.
Line Krogh Lay: Hvis de overordnede linjer er lavet, må det være Verdensarv Stevns, der skal
løfte det videre arbejde.
Steen Nielsen: Lad os få afklaret hvilket politiske beslutninger der mangler at blive truffet.
Formanden konkluderede, at der nu tages udgangspunkt i den fremlagte strategi for intern
kommunikation og arbejdes videre med den overordnede strategi.

Forretningsorden
Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde fremsendes råt udkast til forretningsorden inkl. kommentarer.
Arbejdsgruppe nedsat til at arbejde med forretningsordenen: Michael Kruse (på vegne af
Michael Loft) og Charlotte Mannstaedt. Sekretariatet er tovholder.
Bestyrelsen nævner følgende punkter til drøftelse: kørselsgodtgørelse, suppleanter, tavshedspligt (behov for at kunne kommunikere udadtil).
Generalforsamling
Jf. foreningens vedtægter omfatter dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår. 3. Orientering om
kontrakten med kommunen for indeværende år. 4. Drøftelse af handlingsplan for det kommende år, herunder kontrakten med kommunen. 5. Valg til bestyrelsen. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer inden for tidsfristen.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingen som en formel del af den samlede kommunikation
med fokus på at give mulighed for dialog med interesserede borgere mfl. om verdensarvsarbejdet.
Forslag til dirigent: Revisor, Jens Carl Jørgensen, Martin Steen Andersen. Revisor deltager i
forvejen i generalforsamlingen.

Eventuelt
Det korte bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen aflyses pga. mange afbud. Årsberetning 2017 sendes til bestyrelsen til skriftlig godkendelse inden generalforsamlingen.
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