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VERDENSARV STEVNS
Ny organisering, fremtidig varetagelse af opgaver i Stevns Klint
Besøgscenter samt formel nedlæggelse af foreningen Verdensarv
Stevns

Indhold:

Tids- og Procesplan

Indledning
Den 27. november 2019 behandlede Kommunalbestyrelsen på sit møde den udarbejdede rapport,
Verdensarv Stevns – fremtidig organisation.
Kommunalbestyrelsen besluttede med afsæt i rapporten at gå i dialog med Fonden Stevns Klint
Besøgscenter i forhold til fremtidig varetagelse af Verdensarv Stevns´ opgaver.
Dialogen og det efterfølgende arbejde skulle tage afsæt i rapportens anbefalinger, der i hovedtræk
omhandler:





At Stevns Klint Besøgscenter fremover via samarbejdsaftale/kontrakt med Stevns Kommune
varetager Verdensarv Stevns´ opgaver
At foreningen Verdensarv Stevns opløses og bestyrelsen nedlægges
At medarbejderne i Verdensarv Stevns virksomhedsoverdrages til Stevns Klint Besøgscenter
ApS
At der i forbindelse med overdragelsen af opgaver til Stevns Klint Besøgscenter etableres en
ny rådgivningsstruktur.

Fonden Stevns Klint Besøgscenter behandlede i foråret 2020 Stevns Kommunes henvendelse, og
meddelte retur, at de på lige fod med Stevns Kommune, så stor synergi i overdragelse af Verdensarv
Stevns´ opgaver.
En ny fremtidig fælles organisering, som giver netop mulighederne for at skabe det ønskede:
 Et kraftcenter for Stevns Klint som verdensarv
 En motor i formidling og udvikling af verdensarven
 En let gennemskuelig organisation omkring UNESCO-udpegningen og dens forpligtigelser
I forhold til det nu kommende formelle arbejde, er der udarbejdet nedenstående tids- og procesplan:
Dato
Historikken:
21. okt. 2019

Aktiviteter

Bemærkninger

Verdensarv Stevns

Bestyrelsesmøde, hvor rapporten, ’Verdensarv Stevns
– fremtidig organisation’, behandles, og hvor det
anbefales, at Stevns Kommune indleder dialog med
Fonden Stevns Klint Besøgscenter i forhold til
rapportens anbefalinger

27. nov. 2019

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen godkender rapportens
anbefalinger, herunder at den nuværende
samarbejdsaftale ophæves ved overførslen af
opgaver til kommende besøgscenter.

Forår 2020

Fonden Stevns Klint
Besøgscenter

Behandler og godkender Stevns Kommunes
henvendelse, og meddeler tilbage til Stevns
Kommune, at det ser de stor interesse i.

Nu:
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14. juni 2021

Verdensarv Stevns
Bestyrelsesmøde

1. aug. 2021

Direktør for besøgscenter
starter

18. aug. 2021
24. aug. 2021
2. sept. 2021
(uge 35)

Udvalgsmøde i AET
Møde i ØU
Møde i
Kommunalbestyrelsen

Uge 36

Uge 36

Uge 36 og
frem
Uge 36 og
frem

Uge 36 og
frem

Behandling og godkendelse af tids- og procesplanen,
særligt i forhold det kommende arbejde omkring
nedlæggelse af foreningen pr. 31. okt. 2021
Fastlæggelse af anvendelsen af foreningens evt.
restformue ved opløsningen (anbefaling til KB).
Godkende, at medarbejderne virksomhedsoverdrages
til Stevns Klint Besøgscenter, jf.
virksomhedsoverdragelsesloven pr. 1. november
2021.
Fastlægge, at der indkaldelse til ekstraordinære
generalforsamlinger.
Fonden har p.t. igangværende proces, og forventer
ansættelse af kommende direktør pr. 1. aug. 2021
Direktøren tilbydes fysisk placering hos Verdensarv
Stevns – indtil de alle kan flytte i Besøgscenteret.

Godkendelse af tids- og procesplan
Godkendelse af kommende arbejde omkring
nedlæggelse af foreningen. Herunder at
medarbejderne virksomhedsoverdrages
Godkendelse af foreningens anbefaling om
anvendelse af restformue ved opløsning.
Godkende hovedpunkter i kommende
samarbejdsaftale med Stevns Klint Besøgscenter
Brev til medarbejderne i
Jf. Lov om virksomhedsoverdragelse.
Verdensarv Stevns – om Virksomheden skal i rimelig tid inden overdragelsen
virksomhedsoverdragelse informere om:
 Dato for overdragelsen
 Årsagen til overdragelsen
 Overdragelsen juridiske, økonomiske og
sociale følger for lønmodtageren og
 Evt. øvrige foranstaltninger for lønmodtageren
Indkaldelse til
Mindst to ugers varsel
ekstraordinær
generalforsamling
udsendes
Samarbejdsaftale
Udfærdigelse og indgåelse af samarbejdsaftale
mellem Stevns Kommune og Stevns Klint
Besøgscenter ApS
Rådgivningsstruktur
Udfærdigelse og nedsættelse af kommende
rådgivningsstruktur pr. 1. januar 2022 (tager afsæt i
rapporten ”Verdensarv Stevns - fremtidig
organisering” bilag 1)
Løbende uformel
Fra sensommeren og frem til den formelle
overdragelse af opgaver
overdragelse af opgaver m.v. foreligger, vil der ske en
og referenceforhold
løbende uformel overdragelse for at sikre, at den nye
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Uge 39/40

Afholdelse af
ekstraordinær
generalforsamling

organisering kommer godt fra start. Men også fordi,
der forude venter store opgaver omkring
færdiggørelse af besøgscenteret, udstillingen men
også brandingen af åbning m.v.
Opløsning kræver 2/3 af de stemmeberettigede
stemmer for. Såfremt de fremmødte på
generalforsamlingen og dem som stemmer for udgør
mindre end 2/3 af de stemmeberettigede indkaldes
straks til ny ekstra generalforsamling
Forslaget godkendes herefter når 2/3 af de fremmødte
stemmer for på nr. 2 ekstraordinær generalforsamling.
Foreningen har fire medlemmer: Stevns Kommune,
Stevns Turistforening, Østsjællands Museum og
Stevns Erhvervsråd
På den afsluttende generalforsamling laves et
regnskab, som løber fra 1. januar 2021, til den
endelige opløsning (31. okt. 2021) og med fordeling af
restkapital til Stevns Klint Besøgscenter ApS i henhold
til Stevns Kommunes vedtagelse

Uge 41

Ultimo 41

Evt. afholdelse af (nr. 2)
ekstraordinær
generalforsamling
Regnskab Verdensarv
Stevns

Bestyrelsen godkender og underskriver regnskab for
2021 (1. januar 2021 – 31. oktober 2021)
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