Årsberetning 2010
Tarup-Davinde I/S blev oprettet i 1989 med Odense Kommune, Årslev Kommune og Fyns Amt
som interessenter.
Efter kommunalreformen 1. januar 2007, er interessenterne Odense Kommune og FaaborgMidtfyn Kommune.
Interessentskabets formål er, i takt med den planmæssige udnyttelse af råstofforekomsterne, at
etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i Tarup-Davinde
Grusgrave og omliggende arealer.
Interessentskabet kan etablere og drive institutioner, der gennem undervisning, udstillinger,
klubaktiviteter m.v. virker for folkeoplysning vedrørende områdets natur og historie. Herunder
kan selskabet bl.a. drive Naturskolen Åløkkestedet, som med udgangspunkt i den lokale
gravehistorie og råstofindvinding formidler viden om Tarup-Davinde området.
Interessentskabet kan også etablere og drive institutioner til fritidsformål og kulturelle formål.
Desuden kan interessentskabet etablere publikumsfaciliteter.
Selskabet tilstræber at overtage ejendomme og de færdige graveområder på bedst mulige vilkår.
Efter fornøden jordbehandling og oprydning gøres området tilgængeligt for alle, efter naturbeskyttelseslovens regler, og parkeringspladser, stier og broer m.m. anlægges.
Selskabets kapital fremskaffes gennem årlige indskud fra interessenterne.
Vedtægterne trådte i kraft 1. februar 2007 og beskriver den nye situation, hvor Fyns Amt er
nedlagt, Åløkkestedet I/S er opløst og alle aktiviteter er samlet i Tarup-Davinde I/S.

Foto Niels Hornstrup
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Bestyrelsens medlemmer i 2010:
Formand, Rådmand Jan Boye
Rådmand Stina Willumsen
Byrådsmedlem Poul Falck
Byrådsmedlem Christian Frederiksen
Næstformand, Borgmester Hans Jørgensen
Byrådsmedlem Vagn Hansen
Udvalgsformand Herdis Hanghøi

Odense Kommune
Odense Kommune
Odense Kommune
Odense Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune

Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2010:
25. januar, 8. marts, 16. august og 22. november. Bestyrelsesmødet den 16. august blev
gennemført med fremvisning af området på cykel.
Alle møder holdes på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2010.
Arealkøb
Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2010 213 ha. Der er gennemført køb af Møllevej 6 i
Tarup efter konkursbo. Ejendommen har et jordtilliggende på 16 ha.
Retablering af nye arealer
Hegn til fåregræsning er sat op ved et 2.3 ha stort areal mellem Vindinge Å og Store Ibjerg Sø, fra
Åvej til øst enden af arealet, således gående, cyklister og heste ikke længere skal igennem låger og
folde for at bevæge sig i området:
Etablering af faciliteter
Ved Davinde Sø er der anlagt en midlertidig parkeringsplads til aflastning af parkeringspladsen ved
Udlodgyden. Parkeringspladsen er blevet udbygget og sikret således at biler ikke kan køre ind på
det bilfri område.
På Ibjerget er de to skydehuse og skydebanen blevet renoveret i samarbejde med Årslev- Sdr.
Nærå Skytteforening og Sdr. Nærå Jagtforening.
Der er anlagt nye ridestier rundt om Lille Ibjerg Sø.
Ved Phønixarealet er der ved Trekløversøen og Stenværkssøen etableret faciliteter til
teambuilding. I klubhuset og Stenmuseet er der etableret nye varmesystemer (varmepumper) efter
gentagende tyverier af olie fra vore olietanke.

Foto Niels Hornstrup
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Driftsopgaver
Naturplejeprojektet udfører plejeopgaverne i området. Projektet har været bemandet med i
gennemsnit 5 personer igennem året. Projektet kan beskæftige 6 personer.
Driftsopgaverne består bl.a. af:
- at reparere hegn omkring græsninger.
- at bekæmpe bjørneklo manuelt, der hvor det ikke er muligt at græsse planterne væk.
- at friholde stier, ridestier og pladser for uønsket bevoksning. Stierne holder i vid udstrækning
sig selv åbne grundet den øgede brug. Enkelte gruspladser holdes fri for ukrudt med gasafbrænding.
- at tynde ud i eksisterende bevoksning, i år bl.a. i Ibjergskoven og ved fiskepladser.
- at fordele foldere til alle folderkasser i området.
- at hugge brænde til bålstederne.
- at linoliebehandle træværk.
- at renholde for affald i området - en stor opgave.
- at renholde nyplantet skov for ukrudt de første 2 år.
- at udføre naturpleje ved at rydde visse områder for opvoksende pil, havtorn og gyvel.
Opgaverne udføres med miljøvenlige arbejdsmetoder.
Hvis ikke disse arbejder udføres, vil området gro til i båndpil, birk og bjørneklo.
Pleje- og pasningsaftaler med private landmænd om græsning med får, kvier og heste er indgået
og ajourført. Græsningen foregår efter nøje aftalte retningslinier for at opnå stor biodiversitet på
arealerne.
Den 9. december 2010 holdt vi et møde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle plejere var
indbudt for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2010 og ønskerne om græsningsarealer i 2011.
Det lykkedes atter at få opfyldt næsten alles ønsker.
For at gøre vores græsninger attraktive for egnens landmænd har det været nødvendigt at
registrere Tarup-Davinde I/S’s græsningsarealer, i alt 35 ha, under Direktoratet for
FødevareErhverv, som et naturområde med permanente græsarealer.
Centrovice har ydet konsulentbistand til beregningerne og ansøgningen.

Foto Niels Hornstrup
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Naturvejledninger 2010
2010 antal arr. Antal voksne antal børn antal pers. ialt
Off. arr.
12
204
124
328
Skoler + b.haver
98
488
3014
3502
Bestilte arr.
26
538
65
603
Kurser
6
118
118
I alt
142
1348
3203
4551
I alt 4.551 personer har modtaget naturvejledning i 2010. Det er 1348 voksne og 3203 børn fordelt på 142
arrangementer. Det giver et gennemsnit på 32 personer pr. arrangement. Af de 99 skolebesøg tegner gymnasium/hf sig
for 20 besøg med et deltagertal på 806 eller 17,7 %.
Naturvejledninger i 2006, 2007, 2008, 2009 &
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Fra 2009 til 2010 er der en samlet stigning på 1.407 personer eller 30,9 %. Skoler mm. er steget med 1686 personer,
Off. arrangementer er faldet med 240 personer, andre bestilte arrangementer er steget med 215 personer, og kurser
er faldet med 254 personer.
Foruden ovennævnte naturvejledninger, har Sekretariatslederen haft offentlige ture og rundvisninger med et samlet
deltagerantal på 714 personer.
Mange kender nu området så godt, at de færdes herude på egen hånd. I weekenderne i sommerhalvåret vrimler det
med mennesker i hele området.
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Samtlige naturvejledninger er medtaget i diagrammet. Bortset fra de offentlige ture er de geografisk opdelt efter
hjemsted. Fordelingen følger mønstret fra tidligere år.¨
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Skoler og gymnasier/hf
Kommunale/statslige og andre
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Fra 2009 til 2010 har der været en markant stigning i begge kategorier. Kommunale/statslige udgør nu 64,1 % og
Andre 35,9%. Kategorien Andre er privat- og friskoler.
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Det registrerede besøgstal i Tarup-Davindeområdet
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Total: 14.178 personer I 2010
Total: 19.214 personer I 2009
Total: 14.836 personer I 2008
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Besøgstal i Tarup-Davindeområdet
Tarup-Davindeområdet strækker sig over 1000 ha fordelt på 8 delområder. Høj grad af tilgængelighed er målet for de arealer Tarup-Davinde I/S ejer, derfor er der mange indgange til området,
hvilket gør det vanskeligt at opgive præcise tal for besøgende. I området ligger private Put and
Take søer, som har mange, men et ukendt antal besøgende. Vore udenlandske foldere afsættes
løbende her. På Tarup-Davinde I/S’s arealer har vi hele året set et stadigt stigende antal besøgende.
I hæftet Friluftsliv i landskabet udgivet i 1999 af Miljø- og Energiministeriet og Skov- og Naturstyrelsen fortælles bl.a. om, hvordan befolkningen bruger landskabet. Her nævnes at 1 % af besøgende
var på tur med naturvejleder.
Hvis denne procentdel gælder for Tarup-Davindeområdet ville vi i 2010 have haft 455.100 besøg!
Det er nok i overkanten af det realistiske.
Et mere sandsynligt bud er, at 20 % af de besøgende i Tarup-Davinde er på tur med naturvejleder,
besøger Stenudstillingen, Hudevad Smedjemuseum, eller bruger shelterne, hvilket giver ca.91.020
besøg i 2010. Dette anser vi for et realistisk bud på antallet af besøgende i hele området.

Foto Odense Triatlon Klub
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Bestilte arrangementer omfattede i 2010 følgende grupper og personer:
4H Syd v/Knud Rasmussen
Aktivering og Reva Center
Aktivitet, træning og sundhed
AMU-Fyn
Antonia Kløvedal
Arr.: Helle Petersen
Arr.: Kari Nielsen
Arr.: Sabine Nørgaard
Arr.: Anja Hansen
Arr.: Grethe Tønning
Arr.: Leif Andersen
Arr.: Lise Bendix Madsen
Arr.: Rene Andersen
Aunslev Skole
Barbara Erben
Borgerskovskolen
Botilbud Toften
Broskolen, Afd. Bøgehøj
By- og Kulturforvaltningen, Odense
Bøgehøjskolen
Børn- og Ungeforvaltningen, Odense
Børnehuset Bøgelund
Børnehuset Hjulet
CSV Odense
Dalumskolen
Danmarks Naturfredningsforening
De Blå Spejdere
DGI-Fyn
Diabetes Foreningen
DOF – Uglegruppen
Efterskolen v/Nyborg
Elverhøjen Børnehus
Enghaveskolen
Familiearr.: Pia Nissen
Fam.: Susanne Lau Ovesen
Ferritslev Friskole
Finn Hollænder
Firmaidræt
FJ Industries
Flemming Hejlsvig Petersen
Frie Fugle DDS
Frøbjerg Orte Friskole
Fyns HF-Kursus
Fyns Stifts Handelsrejseforening
Faaborg-Midtfyn Kommune
Garderforeningen Nyborg
Giersings Realskole
Gislev Friskole
Gladsaxe Ungdomsskole
Grethe Storm
Hanne Klint
Hanne Woods
Hesselager Skole
Horne Skole
Højby Friskole
Højmeskolen
H.C. Andersen Skolen
IDA Fyn
Jeanette Kristensen
Jeppe Munk
Jonna Rasmussen
Kertemindeegnens Friskole
KFUM – Spejderne
Kirsten Keinicke
Korsløkke Ungdomsskole
Kragsbjergskolen
Kræftens Bekæmpelse
Køng Idrætsfriskole
Langeskov Skole
Langtved Skole
Lars Dam-Johnsen
Lea Andersen

Lene Nord
Lindholmskolen
LION’s
Lisbeth Mathiasen
Lise A. Rønsholt
Liselotte Kromann
Lokalhistorisk Forening
Lumby Skole
Marcus Mikkelsen
Marie Jørgensen Skole
Mette Fredsted Gram
Michael Hansen
Midtfyns Efterskole
Mulernes Legatskole
Munkebjergskolen
Newfoundlandsklubben
Nr. Aaby Skole
Nyborg Ungdomsskole
Nymarkskolens Forældreråd
Nymarkskolen
Næråparkens Grundejerforening
Nørrebjergskolen
Odense Bys Museer
Odense Friskole
Odense Katedralskole
Ole Østerby
Otterup Realskole
Pernille Schriver
Peter Jacobsen
Rasmus Rask Skolen
Refsvindinge Friskole
Rolfsted Skole
Rollespil v/Leif Anker
Rudolf Steiner Skolen
Ruhårsklubben
Ryslinge Efterskole
Ryslinge Friskole
Sct. Georgsgilde
Sdr. Nærå Fri- og Efterskole
Sdr. Nærå Idrætsforening
Seniorklubben D-Foa
Sidsel Madsen
Simon Grauballe
Skeifa Svendborg
Skolerne i Oure
Social- og Sundhedsskolen
Spejderforeningen Al-Najat
Spejderne Kølstrup
SRC-Odense
Stige Skole
Susanne Svendsen
Svindinge Ny Skole
Sønderskovskolen
Thomas Hansen
Tina Petersen
Tinghøj Børnehave
Tingkærskolen
Tingløkkeskolen
Toftegårdsskolen
Tommerup Efterskole
Tornbjerg Gymnasium
Tornhuset
Tre Ege Skolen
Tømrerfa. Keld Hermann
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
Vandrelauget Wabblerne
VUC Fyn
Winnie Rusbjerg
Ældreidrættens Hus
Åbenrå Kommune
Ådalskolen
”FUGL” v/Jette Mellgren
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Tarup-Davinde I/S har i 2010 haft følgende medieomtale:
5. januar
6. januar
8. januar
8. januar
12. januar
22. januar
30. januar
1. februar
8. februar
Februar
Februar
11. februar
22. februar
10. marts
16. marts
4. maj
9. maj
1. juni
2. juni
2. juni
8. juni
August 2010
21. september
28. september
30. oktober
4. november
15. december

Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
P4 Fyn
Bygge & Teknik
Fyns Amts Avis
TV2 Fyn
P4 Fyn
Fritidsmarkedet
Davinde beboerblad
Fyens.dk
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Midtfyns Posten
Fyns Amts Avis
Midtfyns Posten
Ugeavisen Odense
Landboavisen
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Fyens.dk

Smedjemuseum på web’en
Museum får egen webside
Småfuglene sulter ihjel i kulden
Kulden trækker sjældne fugle til
Fuglene har næbbet fuldt
Nystiftet pris til Tarup-Davinde på Fyn
Fynske Ørne tælles i week-enden
Dyrene sulter i sneen
Havørnen har kronede dage
Nystiftet pris til Tarup-Davinde I/S
Nyt fra Tarup-Davinde
Natursensation tæt på Odense
Storstilet Plan for Tarup-Davinde
Fornem hæder til Hudevad Smedje
Hæder til Hudevad Smedje
Lettere at finde vej i naturområde
Bliver det snart min tur (Sund & Klog)
Tølt i Davinde
De dyster i Tölt og pas
Tølt i Davinde
Nar gruset er gravet væk – rykker vi
Endegyldigt punktum for Højbjergbanen
Smedje får besøg
Vikingering af guld kopieret
Naturstier genåbner efter to års lukning
Jubel i Tarup-Davinde ved sti-åbning
Måske motocrossbane i Tarup-Davinde

Tarup-Davindedagen afholdes hvert andet år i maj, næste gang søndag den 08. maj 2011.
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Stiåbning rundt om Hudevad Sø
D. 3. november 2010 kunne Tarup-Davinde I/S invitere børn og borgerne fra lokalsamfundet til
genåbning af stien rundt om Hudevad Sø.
Stien blev lukket i forbindelse med at der kom ny ejer af ejendommen Møllevej 6, som ikke
ønskede offentlig færdsel på sin ejendom, til stor frustration for borgerne i lokalområdet.

Foto Fyens Stiftstidende

I 2010 kunne Tarup-Davinde I/S erhverve ejendommen Møllevej 6 og dermed åbne stien.
Stiåbningen blev gennemført af bestyrelsesmedlemmerne Hans Jørgensen og Herdis Hanghøi. Op
imod 200 borgere og børn fra Naturbørnehaven var mødt frem, og mange udtrykte stor
begejstring over at det er lykkedes at få åbnet stien igen.

Foto Fyens Stiftstidende

Foto Carsten Hansen
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Naturovervågning
Dette års naturovervågning tog sit udgangspunkt i overvågningsplaner med angivelse af mål,
metode og lokaliteter for årets arbejde. De udvalgte dyregrupper var: biller v. Palle Jørum,
dagsommerfugle v. Otto Buhl, flagermus v. Viggo Lind, fugle v. Per Rasmussen.
Afrapporteringen skulle i år laves som en fil til vores hjemmeside. hvor rapporterne nu ligger
offentligt tilgængeligt for brugere af Tarup-Davinde området. Der blev forud for afrapporteringen
udarbejdet og tilsendt naturovervågerne elektroniske kort, så vi sikrede os en ensartet overskuelig
formidling på hjemmesiden.

Observationen i Phønix-området den 8. juni gav en ny art for undersøgelsesområderne Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) – (billede nedenfor) !

Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) – F: NG9832 T-D Grusgrave I/S, Phønix, 8.vi.2010. Foto OB
Vingefang 2,2 cm

Tarup-Davinde området har en bestand af strandtudsen, der er på den såkaldte danske gulliste,
hvor den er listet som "opmærksomhedskrævende", fordi den er gået tilbage de sidste 20 år. I
skrivende stund afventer vi den, af Fåborg-Midtfyn Kommune, igangsatte Amphi consult’s
strandtudse overvågnings rapport, som i første omgang skulle være afsluttet medio december. Men
resultaterne tyder ifølge Lars Brigs på at bestanden af strandtudser i Tarup-Davinde området er
stærkt faldende, så en indsats vil være påkrævet for at bevare arten i området.
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Naturskolen Åløkkestedet
er arbejdsplads for to naturvejledere, en projektmedarbejder og en sekretær.
Naturvejlederne arrangerer offentlige og private guidede ture, kurser for lærere og pædagoger,
naturvejledning for gymnasier og grundskoler, udarbejder plancher og udstillinger og varetager
kontakten og samarbejdet med andre naturskoler på Fyn.
Naturvejlederne indgår i samarbejdet om naturovervågningen og planlægningen af naturplejen.
Den 1. januar 2010 tiltrådte Henrik Kalckar Hansen stillingen som naturvejleder. Henrik afløser
Carsten O. Hansen, der gik på efterløn 1. oktober 2009.
Henrik har blandt mange andre kompetencer en uddannelse indenfor friluftsliv, der betyder at
naturskolen har kunnet tilbyde nye arrangementer inden for friluftsliv og teambuilding. Disse tilbud
er medvirkende til et øget besøgstal på naturskolen.
Projektmedarbejderen arbejder med fondsansøgninger til flere forskellige projekter men
hovedopgaven er projekt ”Lejrskole i bevægelse”, hvor der samarbejdes med VisitOdense og
VisitKerteminde.
Sekretæren varetager en del af markedsføringsopgaven med bl.a. booking af naturvejledning,
overnatning i sheltere, brug af Åløkkestedet og Phønixklubhuset samt andre sekretæropgaver.
Naturskolen rummer naturinfo og en generel udstilling om Tarup-Davinde. Her kan alle foldere
om området hentes. Naturinfo er sammen med det offentlige toilet åben i alle dagtimer.

Foto Niels Hornstrup
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Offentlige ture
Naturskolens naturvejledere har alene, og i samarbejde med foreninger tilknyttet området, afholdt
en række offentlige ture/arrangementer i koordination med Odense Kommune.
Turene er gratis og har været annonceret i folderen ”Ta’ på tur i det grønne Odense”.
Der har været ret varieret fremmøde til arrangementerne, men deltagerne fik meget forskellige
oplevelser med sig hjem fra bl.a. julehygge i Pileskoven, til rekord mange syngende nattergale i
Phønix området.

Foto Niels Hornstrup

”NATUR”ligvis i efterårsferien
I skolernes efterårsferie arrangerede fritidsklubberne i Odense en uge med spændende
fritidsaktiviteter ved Davinde Sø.
Arrangementet var offentligt og de store kulørte drager i luften tiltrak sig opmærksomhed viden
om. TV2-Fyn lagde også vejen forbi, og bragte stemningen af aktive glade børn i naturen videre ind
i de fynske stuer.

Foto Niels Hornstrup
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Sekretariatet
Sekretariatet har løbende løst opgaver med planlægning, anlæg, drift og økonomistyring. Disse
opgaver har bl.a. været:



















Budgetlægning og opfølgning.
Indkøb og kontering.
Personaleledelse – ansættelsesprocesser.
Bygningsvedligeholdelse og drift.
Kontor- og driftmøder.
Købs planen revideres hvert år. Der er i 2010 gennemført køb af Møllevej 6.
Udarbejdelse af kontrakter med nye brugere.
Etablering af nye græsningskontrakter.
Etablering af nye projekter og herunder fundraising til gennemførelsen.
Bestyrelsesbetjening. Kommunevalget i 2009 betød mange nye bestyrelsesmedlemmer i TarupDavinde I/S bestyrelse.
Borgerhenvendelser.
Borgermøder.
Diverse brugermøder.
Projektstyring af renoveringsprojekt ”Skyttehusene på Ibjerget”.
Udarbejdelse af Struktur- og Helhedsplan for Tarup-Davinde området frem mod 2050 i
samarbejde med Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og GBL.
Gennemførelse af diverse arrangementer.
Selskabets kontaktperson i forbindelse med diverse reetableringssager i løbet af 2010.
Sekretariatschefen har i løbet af 2010, også flere rundvisninger i området, ligesom der har
været et par offentlige arrangementer (Se nedenstående).

2010
Off. arr.
Skoler + b.haver
Bestilte arr.
Kurser
I alt

antal arr.
2
1
9
6
18

Antal voksne
320
30
222
84
656

antal børn
50
0
8
0
58

antal pers. ialt
370
30
230
84
714

Sekretariatets kontor, og postadresse er: Nørregade 36-38, indgang B, 5000 Odense C.
Tarup-Davinde I/S arkivmateriale er placeret i kælderen på Odense Slot.
Derudover har sekretariatslederen et kontor på Naturskolen Åløkkestedet.

Foto John Juul Henriksen
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Udstilling på Høloftet
Høloftet, som er et møde og udstillingslokale, har i 2010 dannet rammen om en udstilling
angående struktur og helhedsplan for Tarup-Davinde I/S.
Udstillingen viste væsentlige elementer af Odense og Faaborg-Midtfyn kommuners oplæg til:
OVER SØ & LAND 2050 STRUKTUR & HELHEDSPLAN.
Udstillingen var åben under planens offentlighedsfase fra 23. april 2010 til 23. juni 2010.

Vandeksperimentaruim
Arbejdet med vandeksperimentariet er gået langsomt på grund af manglende finansiering, men med
imødekommelse af en ansøgning til LB-Fonden på 44.000 kr. er et arbejde med fremstilling af
forskellige pumpetyper sat i gang i slutningen af året.
Det betyder at anlægget, på et vist niveau, vil kunne indgå i formidlingen i løbet af 2011.
Der søges fortsat fondsmidler til færdiggørelse af projektet.

Foto Carina Rosenfeldt Pedersen
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner
Hudevad Smedjemuseum har nu eksisteret i ca. 1½ år, og den første hele sæson er afsluttet med
udgangen af 2010. Det har været et spændende år, ikke mindst fordi det var det første regulære
driftsår, hvor det skulle vise sig, om vore forventninger til museet som et populært og spændende
sted at besøge, skulle be- eller afkræftes.
Der har været over 400 betalende, voksne besøgende foruden et stort antal børn – ofte i
forbindelse med et skolearrangement, hvor eleverne har haft lejlighed til at smede.
Et populært tilbud, som mange har benyttet sig af, er muligheden for gruppebesøg for f. eks. ERFAgrupper, foreninger o.l. uden for museets normale åbningstid.
Et besøg på museet har to dimensioner: Oplevelser i den arbejdende smedje, hvor alle selv kan få
lov til at behandle det glødende jern, samt en rundvisning i selve museet, hvor udnyttelse af de
nyeste IT-faciliteter er en del af konceptet.
Smedje og museum ejes af Tarup-Davinde I/S, men at institutionen i dag er en realitet, skyldes en
særdeles rundhåndet donation fra Mærsk-Møller Fonden i 2009. Driften er lagt i hænderne på
netværket ”Smedjens Venner”, der mødes hver torsdag for at holde liv i det gamle
smedehåndværk. Smedjens Venner har p.t. 22 medlemmer. Af praktiske grunde er der nedsat et
forretningsudvalg til varetagelse af de daglige opgaver. Der afholdes årligt 4 fællesmøder med
sekretariatslederen.

Fotos Tom Møller Pedersen

Foto Gulmaj Sjelgren, Timmersdale

På de regulære torsdagsmødedage udføres alle typer af smedearbejder, så som udendørs lamper,
havelåger, lysestager, reparationsarbejder for private og offentlige myndigheder. Smedenes
valgsprog er: ”Det er ikke et spørgsmål om vi kan udføre opgaven, det er et spørgsmål om vi vil”.
Her skal dog to helt specielle opgaver nævnes:
1: Kopieringen af et vikingealderfund – en massiv guldring med en diameter på 10 cm, fundet i den
svenske by Timmersdale. Man ønskede ringen kopieret i forholdet 6:1. Det blev gjort og
efterfølgende blev kopien belagt med 23 karat bladguld. I dag er kopien opsat på en sten på
Timmersdales torv.
2: Fremstilling at to stk. nøgler til Rønninge Kirkes hoveddør. Hver nøgle måler 25 cm. og vejer ¾
kg.
I marts måned 2010 fik Hudevad Smedjemuseum tildelt årets pris af ”Foreningen for Bygnings- og
Landskabskultur”. I motiveringen herfor hed det blandt andet:
”Prisen gives for nænsom renovering af smedjen og gedigen indretning af et industrimuseum – begge dele i
det originale miljø. Med udgangspunkt i en dyb respekt for den historie, der ligger i stedet er der skabt et
seværdigt museum, et museum, der ikke bare ses i udstillingsmontre, men et museum, der emmer af liv
ved hjælp af ildsjæle”
2010 var også det år, hvor Hudevad Smedjemuseum fik plads på ”Historisk Atlas Syddanmark”, en
webbaseret platform oprettet og drevet af en bred kreds af kulturinstitutioner i Region Syd, blandt
andet arkiver, museer og biblioteker - med Odense Bys Museer som tovholder.
Ved opslag i Historisk Atlas får brugeren mulighed for at navigere imellem og orientere sig om et
stort antal lokaliteter af blivende kulturel værdi – heriblandt Hudevad Smedjemuseum.
Orienter dig videre om vore aktiviteter på www.hudevadsmedjemuseum.dk
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Stenudstillingen
Medlemmer fra Den fynske Stenklub står for driften af Stenudstillingen på Phønixpladsen.
Den anden søndag i måneden fra kl. 14.00 til 17. 00 holder klubben udstillingen åben for
almenheden.
Udstillingen åbnes også ved henvendelse til Den fynske Stenklub, i 2010 skete det 22 gange.
Udstillingen består af en samling af krystalline blokke, ledeblokke og en mindre mineralsamling.
Desforuden en grusgravsamling, fra lokalområdet, af blokke med mange fossiler fra forskellige
tidsperioder.
Den 26. september blev der afholdt Geologiens Dag. Vejret var med os.
Mange havde taget opfordringen op, med at tage madkurven med og spise i det grønne.
Nærmest pr. automatik, forsøger vi at komme med nyt når der skal afholdes større
arrangementer.
Vi gik 541 mill. år tilbage, Ole, Peter, Elsebeth og Carsten vandrede ud af en linje, og undervejs
stoppede de op og fortalte om de forskellige tidsperioder. Elsebeth sluttede seancen med at
fortælle lidt om hvad der sker når der ikke er mere grus i grusgravene, og lidt om området.
Vi er langt fremme med at tilrettelægge Tarup-Davinde Dagen, der afholdes d. 8. maj 2011.
Strandstensgruppen, under ledelse af Ole Allan, går planmæssigt. Deltager antallet er konstant.
Nye er kommet til gruppen.
Ole Allan indleder med at tage et emne op inden for, stenkending, geologi, istider og tektoniske
plader, hvorefter der tales om fund, såvel om Ole Allans som deltagernes.
Undervisningen er tilrettelagt således at nybegyndere også kan være med.
Desværre er samarbejdet med Astronomiforeningen ophørt. De mener der er for langt at køre,
skønt de har etableret en kørselsordning. Det sidste vi har hørt, er at de rumler med planer om at
komme tilbage, hvis varmeforholdet bringes i orden.
Der er ikke planer for større tiltag i Stensamlingen, bortset fra indretning af depotrummet.
Der arbejdes med forbedringer af eksisterende.
Ole og Peter kommer stadig med fund der skal gøres plads til.
Der er indkøbt en brugt container, hvori Peters sten fra depotet er anbragt.
Bedre skiltning i begge stensamlinger, med fotos og tekst, er påbegyndt.
Flere geologer og fagfolk har besøgt stensamlingen.
Flere udlændinge har fundet vej til stenmuseet.
Den fynske stenklub afholder hvert år, i samarbejde med Folkeuniversitetet, et kursus i
stensamlingens lokaler.
Dette fandt sted d. 23. oktober over 2 dage, og underviser var Holger Dieter Zimmermann.
Vi har et godt samarbejde med naturskolen om besøg og undervisning. Ikke mindst om Geologiens
Dag og Tarup-Davinde dag.
DfS tidligere medlem, Tage Sørensen, har doneret en stor del af sin samling, og ikke mindst mange
aluminiumsreoler. Reolerne er blevet opstillet i det ledige depot rum.
En særudstilling med de bedste af Tages sten kan allerede ses, og resten af hylderne vil blive fyldt
op senere.
Når det hele er færdig, vil udstillingen være åben for besøgende.
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Der har været store problemer med varme i Stenmuseet. Først blev olien til fyret stjålet, ikke
mindre end 2 gange.
Der blev monteret et varmepumpeanlæg, som ikke har virket endnu. Men der skulle være håb
forude.

Fotos fra Stenmuseet

Lidt statistik
624 besøgende, heraf 191 børn.
8 skoleklasser har besøgt os.
Vi har holdt åbent 11 søndage, med i alt 85 besøgende, heraf 33 børn.
25 gange har stensamlingen været åben udenfor normalt åbningstid, med 223.
8 gange har strandstensgruppen holdt møde, med i alt 64 deltagere.
2 gange har astronomigruppen holdt møde, med 23 deltagere.
2 dage har folkeuniversitetet lånt stensamlingen til kursus. 18 deltagere pr. gang.
Rengøring 12 gange + ekstra i forbindelse med sod udslip fra fyret.
Andre stenklubber og klubber har holdt deres klubmøde i museet.
Der har været arbejdet 20 dage, 39 har deltaget.
Tallene er med stor usikkerhed, da ikke alle har påført liste.

Fotos fra Stenmuseet
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Sommernaturskole
Den første uge af skolernes sommerferie arrangerede Naturskolen, i lighed med de sidste 4 år,
sommernaturskole.
Arrangementet der var et heldagstilbud fra 9 – 15, henvendte sig til børn fra 2. til 4. klasse
Emnet var ”Strandet på en øde ø”.
Det blev allerede i tilmeldingsfasen en overvældende succes, så det stod ret hurtigt klart at vi,
enten måtte afvise rigtigt mange børn, eller lave dobbelt hold.
Vi fik kontakt med et par idrætstuderende, Kasper og Caroline, som lovede at hjælpe os.
Med de to unge på holdet, turde Naturvejlederne Elsebeth og Henrik at binde an med 52 børn.
Ugen bød på bl.a. aktiviteter som hulebyggeri og tømmerflåde bygning og sejlads.
Børnene fungerede generelt godt sammen, og var meget optagede af aktiviteterne ugen igennem.
Så de første forespørgsler på Sommernaturskole 2011, havde vi faktisk allerede inden ugen
sluttede.

Foto Niels Hornstrup
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Markedsføring
Folderen fik i 2010 en kraftig opdatering, specielt med fokus på et bedre kortmateriale. Folderen
Over SØ OG LAND I TARUP-DAVINDE er i forbindelse med redigering optrykt i 15.000 stk. og
distribueres via en række turistbureauer og biblioteker og kan desuden findes i det store antal
folderkasser der er placeret rundt i området. Ved årets afslutning er hele beholdningen af foldere
uddelt.
Foldere og nyhedsbreve fremstilles i et fælles grafisk
design. Folderne ligger gratis til rådighed på Naturskolen.
Der er uddybende information om botanik, pil, fugle,
geologi, Nautilen, Den Geologiske Cyklus, Anes Høj,
Bronzealderen i Hudevad m.fl. som et supplement til
OVER SØ OG LAND I TARUP-DAVINDE.
Nyhedsbreve med Åløkkestedets tilbud til skolerne
udsendes fast 2 gange årligt i marts og august til samtlige
fynske skoler og gymnasier.
Åløkkestedets hjemmeside, www.naturskolenaaloekkestedet.dk blev i 2010 nedlagt og Naturskolen
Åløkkestedet præsenteres nu på den fælles hjemmeside
www. oversoeogland.dk.
Hjemmesiden har i løbet af 2010 fået en række nye
undersider og der arbejdes løbende med at forbedre den
med øget fokus på nyheder, aktiviteter og aktuelle
naturhistorier i Tarup-Davinde området. Hjemmeside
redigering sker internt i Tarup-Davinde I/S.
Desuden markedsføres Tarup-Davinde området og
Naturskolen Åløkkestedet i FynTours kataloger, i FaaborgMidtfyn guiden og Mostrup vejviser.

Foto Niels Hornstrup
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Teambuilding
Naturskolen tilbyder som noget nyt teambuildingsarrangementer for forskellige grupper.
Arrangementerne afvikles i reglen på den dertil indrettede plads ved sydsiden af Stenværk Sø på
Phønix.

Foto Niels Hornstrup

Foto Niels Hornstrup

”Så står man derude i den dødsyge natur i sine fede bukser, og så regner det sgu også…..”
Opgaven kommer naturligvis uforberedt….. Byg et fartøj, der kan bringe jer over søen !
Materialerne er afmålt, 8 rafter, 20 besnøringsreb, 4 store dunke. En kort instruktion og så der-udaf.
”De andre grupper er allerede kommet vildt langt, vi må skynde os. Så kom dog i gang I andre!!!”
Aktivitetsniveauet er som regel helt i top når vi laver teambuilding.
Elever fra 6. klasse og opefter, Gymnasier og voksne medarbejdergrupper synes det er spændende,
sjove, lærerige og lidt vilde oplevelser.
Det er typisk aktiviteter som klatring i træer med topsikring, tovbroer over søer og andre
friluftsaktiviteter med højt action indhold.
Friluftsaktiviteterne bliver i teambuildings konceptet sat ind i en gruppekonkurrence, som er
stærkt motiverende og en meget socialt udfordrende ramme.
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Personale
Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen er ansat på fuld tid.
Naturvejleder Elsebeth Pedersen er ansat på deltid, 3½ dag pr. uge.
Annette Rabøl Andersen er ansat som sekretær ved Tarup-Davinde I/S og på Naturskolen
Åløkkestedet i et flexjob med 25 timer ugentligt.
Akademisk medarbejder Stine Hald Mårtensson var ansat fra den 20. oktober 2009 til den. 1. juni
2010 i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Stine arbejdede som projektudvikler og
fundraiser indenfor motion, sundhed og aktivitetsudvikling i Tarup-Davinde området.
Akademisk medarbejder Carina Rosenfeldt Pedersen er ansat fra den 1. november 2010 til den 12.
april 2011 i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Carina arbejder som fundraiser, med
udvikling af div. projekter m.m.
Alle 5 har eller har haft deres arbejdsplads på Naturskolen Åløkkestedet.
Børge Kjølby arbejder som pedel med 200 timer årligt og varetager vedligeholdelsesopgaver på
Tarup- Davinde I/S’s bygninger og rengøring af de offentlige toiletter i området.
Birgitte Jeppesen arbejder som rengøringsassistent med 10 timer ugentlig.
Arbejdet omfatter rengøring på Naturskolen Åløkkestedet, Høloftet og i klubhuset på Phønix.
Lasse Juul Henriksen arbejder som rengøringsassistent med 1time ugentligt.
Arbejdet omfatter rengøring i Hudevad Smedjemuseum.
Naturplejeprojektet er tilknyttet Tarup-Davinde I/S. Projektet udfører pleje- og
vedligeholdelsesopgaver i Tarup-Davinde området.
Projektet kan beskæftige 6 personer årligt i et tilbud om ansættelse med løntilskud i henhold til
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der har i årets løb i gennemsnit været 5 ansatte udover
projektlederen.
Projektleder for Naturplejeprojektet Kaj Damsted har fået forlænget sin tidsbegrænsede kontrakt
frem til den 28. februar 2011 i Tarup-Davinde I/S. Herefter går han på pension.
Desuden undertegnede
John Juul Henriksen
Sekretariatsleder
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