Tids- og Procesplan – Projekt Store Heddinge Vandrerhjem
(Forudsætter at Stevns Kommune realisere køb af Store Heddinge Vandrerhjems bygninger)
Indsatsområder

Aktiviteter

Milepæle

Hvad

Hvordan

Hvornår

AET indledende drøftelse af
Projekt Store Heddinge Vandrerhjem



AET input med retning og
politiske tilkendegivelser,
som skal danne fundament
for det videre projektarbejde

AET-møde d. 11. november
2020

Udarbejdelse af endeligt notat
med retning og politiske tilkendegivelser fra AET-møde




Tidsplan tilrettes
Orientering – notat udarbejdes (visionspapir)

AET 2. december 2020 - Godkendelse af visionspapir og tidsplan
ØU-orientering 8. december
2020
KB-orientering 17. december
2020

Køb af vandrerhjemmets bygninger





Indhentelse af vurderinger
fremsættelse af købstilbud
køb af bygninger

Køb gennemført ult. 2020

Nedsættelse af projektgruppe




fastlæg mulige deltagere
godkende deltagelse med
ledere
indkald til møde med projektgruppe
Forventningsafstemning ift.
projektdeltagelse

Medio december 2020 er der
nedsat arbejdsgruppe personer
der kan komme med faglige input til processen



Analyse- og idéfase

Analyse af drift af et vandrerhjem i
Store Heddinge set ift. følgende
områder:










Interessenter
Risikoanalyse
Lovgivning
Vurdering af bygninger
Helhedsplan
Turisme
Miljø
Halbyggeri
Øvrige lokaliteter

Første og andet kvartal 2021

Skitser og modeller for drift af
vandrerhjem 2022

Opstilling af forskellige skitser og
modeller for fremtidig drift

Notat med beskrivelse af modeller for vandrerhjemsdrift
AET maj 2021

Valg af forretningsmodel og
Budget 2022

Valg af ønsket model for vandrerhjemsdrift fra 2022
Evt. input til budget 2022, hvis der
er behov for yderligere ressourcer

AET indstilling juni 2021
ØU godkendelse af forretningsmodel juni 2021
KB. godkendelse af forretningsmodel juni 2021

Evt. udbud af forpagtning

På baggrund af valget af forretningsmodel kan der foretages udbud af driften af vandrerhjemmet

Tredje kvartal 2021

Afvikling af beskæftigelsesprojekt

Beskæftigelsesprojektet er forlænget til udgangen af 2021 og skal afvikles inden udgangen af året.

Tredje og fjerde kvartal 2021

Implementeringsfase af forretningsmodel for Store Heddinge
Vandrerhjem 2022





Genåbning

Evt. bortforpagtning
Evt. Renovering og klargøring af bygninger til vandrerhjemsdrift
Evt. Ansættelser

Vandrerhjemmet tages i brug i nye
rammer.

Tredje og fjerde kvartal 2021

Primo 2022

