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Årsberetning 2012
Årets Resultat
Årets resultat for 2012 blev 2.210.154 kr. Budgettet lød på 2.454.038 kr. Resultatet er set i lyset af selskabets
strategi om at skabe balance mellem de samlede driftsresultatet og interessentindskud i 2012, tilfredsstillende.
Tarup-Davinde I/S blev etableret i 1989 med Odense Kommune, Årslev Kommune og Fyns Amt som
interessenter.
Efter kommunalreformen 1. januar 2007, er interessenterne Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn
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 driver selskabet bl.a.
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 overtagelse disponeres områderne i forhold til Struktur & Helhedsplan og tilgængeligt for alle, efter
naturbeskyttelseslovens regler. Parkeringspladser, faciliteter stier og broer m.m. anlægges.
Selskabets kapital fremskaffes gennem årlige indskud fra interessenterne.
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Bestyrelsens medlemmer i 2012:
Formand, rådmand Steen Møller
Rådmand Stina Willumsen
Byrådsmedlem Poul Falck
Byrådsmedlem Christian Frederiksen
Næstformand, borgmester Hans Jørgensen
Udvalgsformand 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 2012:
19. marts, 13. juni, 4. september og 20. november.
Alle møder holdes på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2012.

Arealkøb
Tarup-Davinde I/S har i 2012 købt en række arealer (vist på nedenstående kort). En del af arealerne er
overtaget i 2012, mens de øvrige overtages når grusgravningen er ophørt og reetableringen er godkendt af
myndighederne, dog senest i 2014. Der er i 2012 købt i alt 137 ha.
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Salg af arealer
Tarup-Davinde I/S har i 2012 solgt 1071 m2 til Ibjergvej 18 og 888 m2 til Ibjergvej 14, som løsning på en
gammel aftale mellem NCC og lodejerne, som ikke var blevet opfyldt i forbindelse med Tarup-Davinde I/S
overtagelse af arealet i 2005.
Tarup-Davinde I/S har desuden indgået en forkøbsret på ca. 5,5 ha ved Davinde Sø, som kan udnyttes når
grusgravningen ophører, hvilket forventes at ske i 2017.
Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2012 350 ha.

Hegning af nye arealer
Hegn til græsning er sat op på 4 arealer i 2012:
1 areal ved Møllevej 6
2 arealer Bjerggårdssøen Ibjergvej.
1 areal ved Ørbækvej 774.
Etablering af faciliteter
Ved p-pladsen Anes Høj er der etableret en ny toiletbygning med omklædningsfacilitet. Bygningen består af 2
toiletter (et handicaptoilet og et alm. toilet). Bygningen forventes i drift i foråret 2013.
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Driftsopgaver
Naturplejeprojektet udfører plejeopgaverne i området. Projektet har været bemandet med i gennemsnit 4
personer igennem året. Projektet kan beskæftige 6 personer. Ledelses opgaven varetages af sekretariatsleder
og naturvejleder i fællesskab.
Driftsopgaverne har i 2012 bl.a. bestået 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 fordele foldere til alle folderkasser i området.
- at hugge brænde til bålstederne og udlægge dette op til weekender i sommermånederne.
- at oliebehandle træværk.
- at renholde for affald i området - en stor opgave.
- at nyplante arealer og hegn.
- at udføre naturpleje ved at rydde visse områder for opvoksende pil, havtorn og gyvel.
Opgaverne udføres med miljøvenlige arbejdsmetoder, og skal bl.a. sikre at området ikke gror 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 øget biodiversitet på arealerne.
Den 5. december 2012 blev der afholdt gæsningsmøde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle plejere var
indbudt, for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2012, samt ønsker til græsnings-arealer i 2013. Det
lykkedes at få græssere til de nye hegninger i 2013.
Alle Tarup-Davinde I/S’s græsningsarealer, i alt 35 ha, er registreret under Direktoratet for FødevareErhverv,
som et naturområde med permanente græsarealer, og der ydes tilskud fra enkeltbetalingsordningen til
græsningen.
Centrovice har ydet konsulentbistand til beregningerne og ansøgningen.
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Personale
Naturskolen
Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen
er ansat på fuld tid.
Naturvejleder Elsebeth Pedersen er
ansat på deltid, 3½ dag pr. uge.
Henrik viser en ugleklo.

Dorthe Andersen er ansat som sekretær ved Tarup-Davinde I/S og på Naturskolen Åløkkestedet i et flexjob
med 25 timer ugentligt.
Akademisk medarbejder Nick Kongsdal Becker er ansat fra den 1. december 2011 til den 31. maj 2012 i
henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Nick arbejder med fundrasing, hjemmeside, videofilm fra
området og udvikling af div. projekter m.m.

Trine Edlich har i perioden
27. februar til 25. november 2012
været tilknyttet Naturskolen Åløkkestedet
i et jobafklaringsforløb.

Trine forklarer…

Alle 5 har, eller har haft, deres arbejdsplads på Naturskolen Åløkkestedet.
Birgitte Jeppesen arbejder som rengøringsassistent med 10 timer ugentlig.
Arbejdet omfatter rengøring på Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Smedjemuseum, Høloftet og i klubhuset
på Phønix.
Desuden sekretariatsleder John Juul Henriksen.
Naturplejeprojektet
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 4 ansatte.
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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.
Udarbejdelse af årsrapport.
Indkøb og kontering.
Personaleledelse – ansættelsesprocesser.
Bygningsvedligeholdelse og drift.
Driftsledelse af naturplejehold i samarbejde med naturvejledere
Kontor- og driftsmøder.
Købsforhandlinger, herunder køb og salg af arealer.
Udarbejdelse af kontrakter med nye brugere.
Etablering af nye græsningsarealer og kontrakter.
Etablering af nye projekter, herunder fundraising til gennemførelsen.
Bestyrelsesbetjening.
Borgerhenvendelser.
Borgermøder.
Diverse brugermøder.
Projektstyring af opførelse af toiletbygning ved Anes Høj.
Gennemførelse af diverse arrangementer.
Selskabets kontaktperson i forbindelse med diverse reetableringssager i løbet af 2012.
Sekretariatschefen har i løbet af 2012, haft flere rundvisninger og oplæg i området, ligesom der har været
afholdt offentlige arrangementer.

Sekretariatets 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.
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Markedsføring og mediedækning af Tarup-Davinde området.

I løbet af 2012 er hjemmesiden løbende forbedret og udbygget.
Der er desuden lavet en række foldere m.m. i forbindelse med diverse arrangementer, og Tarup-Davinde
folderen er uddelt via folderstanderne rundt i området.

Mediedækning om Tarup-Davinde området i 2012:
Mediedækning i Tarup – Davinde området i 2012:
Dato:

Medie

Overskrift

4. feb.

Fyens Stiftstidende

Dumt og dristigt – 4 hjulstrækker brændt af på frossen sø.

28. feb.

Fyens Stiftstidende

Kender du Danmarks fugle

21. mar. Fyens Stiftstidende
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Nye ruter til Mountains bike

24. mar. Faaborg Midtfyns kommune Bredde Idræt af konsulent Theis Baunhøj
17. apr.

Fyens Stiftstidende

Odense Natur i Akvareller

27. apr.

Fyens Stiftstidende

Orienteringsløb i Tarup - Davinde

15. maj

Fyens Stiftstidende

Vandeksperimentariet

18. maj

Fyens Stiftstidende

Bil sat i brand i naturområdet

29. maj

Midtfyns Posten

DM stævne med Islandske heste

29. maj

TV 2 Fyn

Nattergaletur (kl. 19.30)

5. juni

Midtfyns Posten

Indvielse af vandeksperimentarium

5. juni

Midtfyns Posten

Udstilling Høloftet

5. juni

Midtfyns Posten

Indvielse af sti i Tarup-Davinde

19. juni

Fyens Stiftstidende

Et museum i arbejde

19. juli

Midtfyns Posten

Sommernaturskolen

14. aug.

Fyens Stiftstidende

Fang selv din fisk, flå den og tilbered den over bål

20. aug.

Fyens Stiftstidende

Triatlonstævne i Tarup-Davinde

21. aug.

Midtfyns Posten

130 svedte i Tarup-Davinde

6. sept.

Fyens Stiftstidende

Danmarks fugle – især de fynske

27. sept. Fyens Stiftstidende

Stort fund – 80 mio. år gammel sten

26. nov.

Sjælden and indtager loftet.

Midtfyns Posten

Besøgstal i Tarup-Davindeområdet
Tarup-Davinde området strækker sig over 1000 ha. Der arbejdes på stor tilgængelighed for de områder som
ejes af Tarup-Davinde I/S. Med mange indgange til området, er en præcis opgørelse af antal besøgende
vanskelig. Mange kender området og færdes herude på egen hånd, og i weekenderne i sommerhalvåret vrimler
det med mennesker i hele området.
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 de besøgende var på tur med
naturvejleder. Hvis denne procentdel gælder for Tarup-Davindeområdet ville vi i 2012 have haft 407.700
besøg! Det er nok i overkanten af det realistiske.
Et mere sandsynligt bud er, at 5 % af de besøgende i Tarup-Davinde er på tur med naturvejleder,
hvilket giver et besøgstal på ca. 81.540 i 2012.
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Naturovervågningen
Der har siden 2001 været gennemført systematisk naturovervågning i Tarup-Davinde området. Dette sker
gennem et samarbejde mellem Naturskolen Åløkkestedet og kompetente personer med specialer indenfor:
planter, insekter, padder og fugle.
Dette års botaniske undersøgelser er foregået i Phønix området, for at kunne følge virkningen af høslæt, og
ved Bjerggårdssøen, for at kunne følge successionen på en grusoverflade efter grusgravningens ophør.
Overvågningen af biller har især været koncentreret om den for Tarup-Davinde området helt særegne
Ceutorhynchus parvulus og værtsplanten salomons lysestage. Derudover er eftersøgt grøn og gulrandet
fløjlsløber, samt gulrandet fladløber. Endelig er enkelte søer undersøgt for vandbiller.
Fuglene i Tarup-Davinde er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de
arealer der ejes af Tarup-Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger i de tilstødende grusgrave.
Alle naturovervågningsrapporterne kan hentes i deres fulde længde på vores hjemmeside
www.oversoeogland.dk under Natur.

Rødrygget tornskade er fundet som ny ynglefugl i TarupDavinde i 2012. Den er på den danske rødliste, som viser
hvilke arter af danske dyr, svampe og planter der er
forsvundet eller truet.
Foto: Tarup-Davinde 2012 Per Rasmussen

11

Hvinænderne i Tarup-Davinde

Hvinandepar på kurtiseringspladsen i Tarup-Davinde
Foto: Erik Thomsen

I Tarup-Davinde området har vi som et af de
ganske få steder i landet en lille ynglebestand
af den meget specielle hulrugende hvinand.
I et samarbejde mellem Naturskolen og
Dansk Ornitologisk Forening har vi
intensiveret overvågningen, og arbejdet med
at sætte kasser op til fuglene.
Udover flere ynglepar i området
har dette har også konkret udmøntet sig
i en hvinandemødeaften og i det kommende år en
offentlig tur med fokus på hvinænderne.

Hvinandekasse opsætning
Foto: Kjeld Meiling
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Naturskolen Åløkkestedet
Naturskolen Åløkkestedet er arbejdsplads for sekretariatslederen, to naturvejledere, en sekretær og periodevis
en projektmedarbejder.
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.
Projektmedarbejderen arbejder fortrinsvis med fondsansøgninger til flere forskellige projekter og opdatering
af hjemmeside.
Sekretæren varetager en del af markedsføringsopgaven med bl.a. booking af naturvejledning, overnatning i
sheltere eller køjekreds, 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.

Foto: Carsten O. Hansen
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Indianere på Phønix
Sommernaturskole 2012

Temaet i år var indianere i regnskoven,
og de 20 deltagene børn fra 2. til 4. klasse
lavede mange forskellige aktiviteter.
Der blev bl.a. skudt med bue og pil, svedt i svedehytten,
lavet totempæl, dragter og perler.
Så en energisk uge fik hurtigt ben at gå på.
Til næste år vil vi lave kraftig satsning på Odense skolerne,
som sidste år var underrepræsenteret blandt de deltagene børn.

Foto: Trine Edlich
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Vandeksperimentarium
Vandeksperimentariet blev officielt indviet den 11. maj, hvor rådmand Stina Villumsen klippede den røde
snor, og hvor begejstrede elever fra 4. klasse på Højby Skole tog stedets nye muligheder i brug. Nu kan der
både males mel, produceres el og pumpes vand på forskellig vis, og de skoleklasser, der har været på besøg,
har vist stor interesse og engagement for stedet.
Når økonomien tillader det, er der mulighed for at udbygge med nye aktiviteter.
I øjeblikket arbejdes der på at skaffe penge til opførelse af materialehus til opbevaring af
vandeksperimentariets mobile dele.

Foto: Niels Hornstrup
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Indvielsen

Torsdag d. 4. oktober havde vi indvielse af vores nye GPS’ere på Phønix.
Mere end 40 elever fra 6. klasse havde taget bussen inde fra Odense, for at være med til arrangementet.
Efter opstarten, hvor vi takkede Paul Nissen, fra Albani Fonden, og Friluftsrådet for deres donationer til
indkøb af GPS’er, var de unge helt klar, til at der skulle ske noget.
Hver GPS var på forhånd blevet udstyret med GPS-koordinater (waypoint) til et sted i området, hvor de kunne
finde en boks (cashe) med noget spændende indhold. Det var elevernes egen opgave at finde vej hen til
punktet.
Efter en kort introduktion, gik det ellers derudaf.

Foto: Trine Edlich
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Lærerkollegiet på
Kertemindeegnens Friskole

Invitation lagt på vores
informationsfolder.
Miljøstyrelsen

I løbet af året har vi lavet nogle arrangementer for virksomheder. Vi kalder dem ”Trivselsture”!
Nøgleordene i disse arrangementer er oplevelser, udfordringer, fælleskab og glæde.
Vi tilpasser aktiviteterne, så alle uanset alder og øvrige forudsætninger kan deltage.
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Status for Stenmuseet i Tarup Davinde 2012

Medlemmer fra Den fynske Stenklub står for driften af Stenmuseet på Phønixpladsen.
Den anden søndag i hver måned, dog undtaget december, holder Stenklubben Åbent hus i Museet fra kl. 14.00
til 17.00, fri entré. Museet åbnes også uden for normal åbningstid, ved henvendelse til Den fynske Stenklub.
Udstillingen består af en samling af krystalline blokke, ledeblokke, fossilet træ, en sandsamling, og en mindre
mineralsamling.
Dertil en grusgravsamling fra lokalområdet, bestående af blokke med mange fossiler fra forskellige
tidsperioder. I denne samling foretages pt. udarbejdelse af A4 plancer, som anbringes på hver hylde.
Fossilerne nummereres og publikum kan så ved hjælp af plancherne få en kort beskrivelse af fossilerne,
tidsperiode, fundsted osv. Der er indtil nu fremstillet ca. 50 plancher, og arbejdet fortsættes i 2013.
I ”Køkkenet” er der nu installeret flere nye reoler med forskellige udstillinger. Dette er blevet muligt gennem
forskellige donationer til Den Fynske Stenklub. Belysningen i rummet er fornyet, og der etableres løbende lys
i de enkelte montrer og reoler, et arbejde der fortsætter i 2013. Blandt det nye er en montre, der viser hvordan
sten og mineraler kan slibes og bruges til smykkefremstilling.
I august afholdt vi Åbent Hus i anledning af udvidelsen/indvielse af ”Køkkenet”. Ud over fremvisning af
lokalerne, kunne gæsterne også ved denne lejlighed medbringe egne fund, som klubbens medlemmer så
forsøgte at bestemme.
Stenklubben og Naturskolen deltog i det landsdækkende arrangement:

Geologiens Dage d. 23/9-2012.
Mødestedet var Stenmuseet,
hvor de fremmødte fik en kort
introduktion til dagens tur,
fulgt op af et indlæg om
områdets geologi.
Hovedvægten var lagt på en tur
i grusgravene, og nogle af gæsterne
fandt også forskellige sten og fossiler.

Særlig heldig eller dygtig var Erik Frederiksen som fandt en stor blok på ca. 40 cm i diameter, der især
indeholdt muslinger. Et meget flot fund, som vi fik i Fyens Stiftstidende, og som udløste 1 års gratis
medlemskab til klubben.
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Strandstensgruppen, under ledelse af Ole Allan. afholder møder den 2. torsdag i hver måned i vinterhalvåret.
Deltagerantallet er konstant. I 2012 har der især været lagt vægt på mineralindholdet i de forskellige blokke.

En fast og meget meget vigtig del af
mødet er fund, som deltagerne
medbringer.
Det være sig sten fra stranden eller
fossilfund. Deltagernes fund stammer
reglen fra de fynske kyster.

i

Vi havde regnet med at male containeren i løbet af 2012. Grundingsarbejdet er udført, malingen er indkøbt,
men på grund af sygdom må selve malingen vente til foråret/sommeren 2013.
Helt unikt har medlemmerne ved Museets start etableret et system for ledeblokkene, hvor man har monteret en
trykknap for hver enkelt ledeblok. På væggen er ophængt kort over henholdsvis Skandinavien, Finland og
Bornholm. Et ledningsnet forbinder knapperne med lysdioder, der er placeret på kortet netop på det
geografiske sted, som den pågældende ledeblok med sikkerhed kan henføres til.
Når der så afholdes møder og kurser i Museet, kan mødeleder/foredragsholder ved tryk på knappen for netop
den ledeblok som gennemgås præcist vise, hvorfra isen har hentet den pågældende blok.
I 2012 har jeg renoveret systemet. Først gennemgik vi i fællesskab hele systemet for at sikre hvilke knapper,
der hørte sammen med hvilke dioder.
Samtlige dioder blev udskiftet med moderne, kraftigt lysende grønne dioder. Alle de gamle samleklemmer
blev fjernet, og via nye LSA-klemmer blev der genetableret nye forbindelser til dioderne, så anlægget fremstår
nyrenoveret.
Samtidig blev der udarbejdet ny dokumentation.
Ud over nyindretning af depotrummet, er der løbende forskellige tiltag i Stenmuseet.
Der arbejdes med forbedringer af eksisterende udstillinger og mindre vedligeholdelser. Ole og Peter kommer
stadig med fund, der skal gøres plads til.
Bedre skiltning i begge stensamlinger med fotos og tekst er påbegyndt. Peter er langt fremme med
fotografering af fossiler i sin afdeling.
Flere geologer og fagfolk har besøgt Stenmuseet.
Flere turister og stenklubber har besøgt Stenmuseet.
Det er glædeligt at Naturskolen også i 2012 har haft skoleklasser med på besøg i Museet, og vi håber at de
Fynske skoler i stigende grad vil benytte området og dermed også besøge Museet.
Vi har et godt samarbejde med Naturskolen om besøg og undervisning og ikke mindst på Geologiens Dag.
Der planlægges også i det kommende år et fælles arrangement i Tarup Davinde området.
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I 2012 begyndte 4 medlemmer af Stenklubben at indsamle af data med henblik på at beskrive ”Grusgravenes
Historie”. Sidst på året indgik vi i et samarbejde med Naturskolen, som vil være en del af arbejdet, med
henblik på at få den bedste udnyttelse af de afsatte arealer i Museet. Der er efterfølgende lavet en køreplan for
projektet, som sigter på åbning i maj 2014 i året for Tarup Davinde I/S 25 års jubilæum. Projektet tegner
meget lovende. Der er indsamlet et stort antal billeder, ligesom udvalgets medlemmer har været ude og
interviewe nogle af de ældre grusgravsmedarbejdere.
Stenmuseets hjemmeside er blevet moderniseret (www.fynskestenklub.dk), og arbejdet fortsætter, så
besøgende kan få det bedste indtryk af Museet og samlingerne.
Desværre har der igen været problemer med varmen i rummet med ledeblokke. Temperatur på kun 10 grader
betyder at vi må aflyse møder. Der arbejdes ihærdigt på at få en stabil drift af anlægget.
Lidt statistik
1020 besøgende heraf 295 børn.
7 skoleklasser har besøgt Museet.
11 søndagsåben med i alt ca. 206 besøgende heraf 27 børn.
26 gange har stensamlingen været åben uden for normal åbningstid.
8 gange har strandstensgruppen holdt møde med i alt 78 deltagere. 1 møde aflyst (varmesvigt).
Andre stenklubber og klubber har holdt deres klubmøde i museet.
Der har været arbejdet 40 dage.
Rengøring 12 gange.

Januar 2013
Kurt Jeppesen
Udvalgsformand
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner 2012
af Tom Møller Pedersen
Kredsen bag Hudevad Smedjemuseum kan nu se tilbage på 3 hele års aktivitet, og siden en tøvende start sidst
i 2009 og indtil nu kan vi konstatere, at engagement i og interesse for både udstilling og smedje er stigende,
hvilket blandt andet afspejler sig i museets besøgstal der fra 2011 er steget med ca. 35% til i alt 853
besøgende, heraf 83 børn.
Medlemmer af ”Smedjens Venner”, der overfor Tarup-Davinde I/S er ansvarlige for museets drift, lægger et
stort og frivilligt arbejde i driften af Museet og dets aktiviteter.
Medlemmerne mødes hver torsdag og løser de opgaver, der trænger sig på, både af praktisk og administrativ
art, og det har givet resultater på forskellig måde.
På tærskelen til 2012 fik vi en spændende opgave af Dansk Ornitologisk Forening:
Man ønskede til stadighed at kunne overvåge et ørnepar på
den lille ø Leammer i Odense Fjord. Problemet for foreningen
var at få anbragt et WEB-kamera på et stativ, således at kameraet
kunne fjernstyres i alle vinkler. To dage før man af fredningshensyn
lukkede adgangen til øen, blev stativ og kamera opsat.

Foto: Henrik Kalckar
I 2012 åbnedes museets 2. særudstilling med emnet ”Mesters Tegninger”.
Mester, Hans Rasmussen II (1882-1975), udfærdigede livet igennem et stort
antal tegninger til sin kunstsmedeproduktion. Mange af tegningerne var i
naturlig størrelse og blev brugt som direkte forlæg i fremstillingen. En del
tegninger er efterladt, men i en meget skrøbelig forfatning. De er derfor blevet
scannet og opsat på stiftunderlag i en meget professionel udførelse. En del af
disse, samt visse originaler, udgjorde hovedstammen i særudstillingen. Den
nedtages primo 2013, men tegningerne forevises fortsat gerne.
Tegning. Fragment af altergitret i Fraugde Kirke
Et barnebarn af Alfrede- og Hans Rasmussen
stillede smedene en opgave, hvor de fik brug for
al deres kreativitet: Fremstilling af en kopi af en
forsvunden vejrfløj, der i sin tid var anbragt på
familiens sommerdomicil ved Ringkøbing Fjord.
Forlægget var et gammelt foto. Resultatet ses her.

Foto: Hans Rasmussen

Foto: Tom Møller Pedersen

Året sluttede med et Åbent Hus-arrangement den 1. december. I samarbejde med naturskolen Åløkkestedet,
der underviste i fremstillingen af juledekorationer om formiddagen, inviterede vi til julehygge m.m. om
eftermiddagen. Der var åbent for salg af håndsmedede adventsgaver, kaffe og smedepandekager, alt garneret
med julemusik fra en messingkvartet. Ca. 150 personer lagde vejen forbi, så den aktivitet er sikker på at blive
gentaget i 2013.
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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 er et meget varieret indhold for turene og et svingende antal glade og interesserede deltagere.
Som eksempler på årets ture, skal nævnes nattergaleturene, der har været meget velbesøgte. I Tarup-Davinde,
Phønix området er der en god bestand af nattergale, og 2012 var heldigvis ingen undtagelse . 4 ynglepar ved
Trekløversøen! Nattergal hannerne sad og underholdte de mange besøgende (2 x 75!), der i 2 omgange kom
og besøgte dem. Så næste år fordobler vi antallet af nattergaleture og håber på fortsat godt samarbejde med
fuglene.

Her er den så!
Foto: Niels Hornstrup og Niels Erik Norsker
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Et julearrangement i det nyrenoverede skyttehus på Ibjerget er ved at udvikle sig til en tradition.

Foto: Niels Hornstrup

Udstillinger
Fra den 17. maj til den 9. juni dannede Høloftet rammen for en udstilling af billeder fra kunstnergruppen
Danske Kunstenere for Natur og Miljø. Billederne er tegnet og malet i Odense Kommunes naturområder, og
en del af dem indgår i bogen ODENSES NATUR – byen i naturen – naturen i byen.
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Naturvejledninger:
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0
År 2007
År 2008
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År 2011
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Off. arr.
790
785
568
328
598
483

Skoler mm.
1868
2132
1816
3502
3282
3190

Bestilte arr.
407
297
388
603
497
308

Lærerkurser
131
102
372
118
279
96

I ALT
3196
3316
3144
4551
4656
4077

Der har i 2012 været et fald på 579 personer, der har modtaget naturvejledning.
Dette fald er der ikke entydige og klare svar på, men naturvejlederne har brugt en del tid på andre opgaver,
såsom efteruddannelse og deltagelse i den praktiske naturpleje. I forhold til lærerkurser er der en generel
afmatning for efteruddannelse inden for naturfag. Flere og flere kender områderne i Tarup-Davinde og tager
på tur i området på egen hånd.
Foruden ovennævnte naturvejledninger, har sekretariatslederen haft offentlige ture og bestilte arrangementer
med et samlet deltagerantal på 350 personer (omtalt andet sted i årsrapporten).

25

Geografisk opdelt

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
År 2007
År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012

År 2007
År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012

Off. arr.

Odense
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785
568
328
598
483
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81
167
317
320
857
774
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Fyn
651
709
1017
1317
702
726

Udenfor
Fyn
38
23
75
26
60
92
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3196
3316
3144
4551
4614
4077

Samtlige naturvejledninger er medtaget i diagrammet. Bortset fra de offentlige ture er de geografisk opdelt
efter hjemsted. Fordelingen følger mønstret fra tidligere år.
Den markante stigning for Faaborg-Midtfyn i 2011, og et tilsvarende fald for Øvrige Fyn skyldes, at
optællingen i tidligere år har heddet Årslev og Øvrige Fyn.
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Skoler og gymnasier/hf, kommunale/statslige og andre
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349
423
320
1237
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955

1868
2132
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3278
3137

År 2011
År 2012

Der har igen i 2012 været et lille fald af personer fra skoler og institutioner, der har modtaget naturvejledning.
Det skal dog ses i forhold til den meget markante stigning, der var i 2010. Fordelingen på
kommunale/statslige og andre, som rummer privat- og friskoler er der ikke noget klart mønster i, men må
tilskrives tilfældige udsving.
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Kategorien andre dækker over afholdte stævner og sekretariatslederens arrangementer.
Det samlede antal personer, der har besøgt Tarup-Davinde i en organiseret sammenhæng i 2012 er 11.486.
Der kan dog i denne optælling være personer, der tæller med i flere kategorier.

28

Selskabsoplysninger

Selskab

Tarup-Davinde I/S
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

40 26 27 30
www.oversoeogland.dk
jjhe@odense.dk

Regnskabsår:
CVR-nr.

1. januar – 31. december
26 46 56 21

Bestyrelse

Rådmand Steen Møller, formand
Borgmester Hans Jørgensen, næstformand
Rådmand Brian Dybro
Byrådsmedlem Poul Falck
Byrådsmedlem Christian Frederiksen
Byrådsmedlem Herdis Hanghøi
Byrådsmedlem Vagn Hansen

Direktion

John Juul Henriksen
Sekretariatsleder

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25
5000 Odense C

29

30

Den uafhængige revisors erklæringer med udtalelse om ledelsesberetningen

Til bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S
Påtegning af årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Tarup-Davinde I/S for perioden 1. januar – 31. december 2012. Årsregnskabet
omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, regnskabsdelen omfattende de obligatoriske og frivillige
oversigter samt noter til regnskabet. Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i Økonomi- og
Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Tarup-Davinde I/S udgiftsbaserede regnskab udviser et underskud på 6.542 tkr. i 2012, balancen udviser en
egenkapital på 29.960 tkr. og en balancesum på 33.134 tkr.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er i overensstemmelse med Økonomi- og
Indenrigsministeriets autoriserede regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal
i 1.000 kr.

Regnskab
2012

Regnskab
2011

Regnskab
2010

Regnskab
2009

2.210

2.512

2.697

2.868

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Værdipapir
Likvide beholdninger

21.183
4.315
7.144

16.411
6.508
2.006

16.752
7.036
755

12.851
6.413
3.423

Balance, passiver
Egenkapital
Kortfristet gæld

29.960
3.174

23.794
1.131

23.884
659

20.943
1.743

Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
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Anvendt regnskabspraksis
Selskabet Tarup-Davinde I/S er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor
regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af ministeriet i
Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
God bogføringsskik
Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.
Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt
kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt
øvrige relevante forskrifter er fulgt.
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen,
herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret
regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet,
regnskaber samt revision.
Selskabet er ved skrivelse af 7. januar 2004 blevet godkendt til at modtaget momsrefusion fra de kommunale
momsudligningsordninger. Dette betyder, at driftsresultatet fra dette regnskab opgøres eksklusive moms, og at
den betalte moms i 2012 er afregnet med henholdsvis Odense Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune eller
optaget som tilgodehavende.
I forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2009 blev regnskabspraksis som konsekvens af Indenrigs- og
Socialministeriets regler for optagelse af aktiver ændret på følgende områder:
Hidtil har selskabet optaget ombygningsudgifter i balancen til anskaffelsespris. Der har ikke tidligere været
afskrevet på disse, men der er fra og med regnskab 2009 ændret på denne praksis.
Der afskrives på ombygninger og større anlæg med følgende levetider:
Aktivtype
Bygninger
Bygninger på lejet grund
Småbygninger

Levetider
30 år
10 år
15 år

Anlæg under 50.000 kr. samt anlæg af veje afskrives ikke, men udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen som
småanskaffelser.
I kraft af de ændrede regler er der vurderet på samtlige ombygningsudgifter i perioden 1995 til 2009 og der er
foretaget ændret optagelsesværdi i regnskabet. Modposten hertil er egenkapitalen.
Sammenligningstal samt hoved- og nøgletal er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år
Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen omfatter samtlige driftsindtægter og -udgifter afledt af selskabets aktiviteter i regnskabsåret.
Småanskaffelser under 50.000 kr. er medtaget i resultatopgørelsen, idet det ikke vurderes, at salgsværdien af
disse anlæg forøger selskabets værdi i fri handel. Anlægsaktiviteterne er gennemført i henhold til selskabets
formål, der er at etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i grusgravene
beliggende i Tarup-Davinde-området.
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Balancen
Aktiver:
Selskabets materielle aktiver består af erhvervede arealer og bygninger, der optages i balancen til
anskaffelsesværdi. Der afskrives ikke på arealerhvervelser.
Større anskaffelser og ombygninger optages tillige i selskabets balance, idet disse anskaffelser afskrives som
beskrevet i anvendt regnskabspraksis.
Derudover er der følgende afskrivningspraksis:
Biler
Kanoer/både

6 år
5 år

Tilgodehavender optages til nominel værdi, og værdipapirer (obligationer) optages til børskursen på
balancedagen.
Passiver:
Passiverne består af skyldige omkostninger, hensatte forpligtelser og selskabets egenkapital.
Skyldige omkostninger omfatter betalinger vedrørende aktiviteter i regnskabsåret, der først afregnes i det følgende
regnskabsår.
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december i hele kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)
Budget

Korrigeret

Regnskab

2012

Budget 2012

2012

Indtægter:
Lejeindtægter

-95.900

-95.900

-97.191

-171.800

-171.800

-233.509

Landbrugsstøtte

-69.000

-69.000

-133.997

Indtægter i alt

-336.700

-336.700

-464.697

142.900

142.900

130.711

35.000

35.000

3.326

161.500

161.500

232.064

1.704.000

1.704.000

1.685.204

Kørselsgodtgørelse

40.000

40.000

45.795

Drift af Naturskole

80.000

80.000

63.160

Anskaffelser til Naturskolen

20.000

20.000

19.185

Naturpleje - fællesudgifter

234.000

234.000

227.833

Tarup-Davinde dagen

0

0

0

Informationsmateriale

83.000

83.000

9.516

Naturovervågningsprojektet

20.000

20.000

15.000

25.000

25.000

25.000

Indtægter fra Naturskole

Driftsudgifter:
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
Drift af ejendomme
Personaleudgifter

Retableringer:
Hegning Bjerggårdssøen
Hegning Kappendrupvej

2.489

Etablering af nye faciliteter:
Vandeksperimentarium

20.000

20.000

30.860

0

0

14.404

Bevæg dig over sø og land

20.000

20.000

2.280

Projektmedfinansiering

70.000

70.000

0

Mobilguide Odense i T/D

10.000

10.000

0

Lejrskole i bevægelse

10.000

10.000

0

Fra Landsby til Landsby

5.000

5.000

0

Stenudstilling

5.000

5.000

3.515

Teambuilding

36

Hudevad Smedie Museum

43.500

43.500

-21.631

Advokatomkostninger

40.000

40.000

222.801

20.000

20.000

0

Projekter:
Badevandskvalitetsundersøgelse
Maling af skyttehuse, shelters
Bålhytte + køjekreds
Driftsresultat før finansiering

-59.624
2.452.200

2.452.200

2.190.191

-175.765

-175.765

-164.431

2.276.435

2.276.435

2.025.760

Køb af arealer *

2.000.000

2.000.000

4.516.219

Resultat i alt

4.276.435

4.276.435

6.541.979

Renter:
Finansielle indtægter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Anlægsudgifter:

* Bemærkning til køb af arealer:
Udover de handler, der er realiseret i 2012, er der indgået købsaftaler for i alt 7.693.776 kr. – se note 12.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december i hele kr. (Omkostningsbaseret resultatopgørelse)
Note

Kor. Budget

Regnskab

2012
Lejeindtægter

2012

2011

-95.900

-97.191

-95.238

-171.800

-233.509

-206.580

1

Indtægter fra Naturskole

2

Landbrugsstøtte

-69.000

-133.997

-147.651

Nettoomsætning

-336.700

-464.697

-449.469

Administrationsomkostninger

142.900

130.711

117.499

35.000

3.326

1.686

Drift af ejendomme

161.500

232.064

196.107

Andre eksterne omkostninger

339.400

366.101

315.292

2.700

-98.596

-134.177

1.704.000

1.685.204

1.806.191

Kørselsgodtgørelse

40.000

45.795

44.674

Drift af Naturskole

80.000

63.160

85.254

Anskaffelser til Naturskolen

20.000

19.185

3.202

Naturpleje - fællesudgifter

234.000

227.833

213.037

Tarup-Davinde dagen

0

0

36.970

Informationsmateriale

83.000

9.516

40.269

Naturovervågningsprojektet

20.000

15.000

10.362

25.000

25.000

Møde og rejseudgifter
3

Bruttoresultat

Personaleudgifter

4

Retableringer:
Hegning Bjerggårdssøen
Hegning Kappendrupvej

2.489

25.256

Etablering af nye faciliteter:
Projekt sund og klog

0

0

-5.000

Skyttehusene på Ibjerget

0

0

600

20.000

30.860

-20.517

0

14.404

16.161

Bevæg dig over sø og land

20.000

2.280

70.099

Projektmedfinansiering

70.000

0

Vandeksperimentarium
Teambuilding

5
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5

Mobilguide Odense i T/D

10.000

0

5

Lejrskole i bevægelse

10.000

0

5

Fra Landsby til Landsby

5.000

0

Stenudstilling

5.000

3.515

3.997

6

Hudevad Smedie Museum

43.500

-21.631

58.712

7

Advokatomkostninger

40.000

222.801

109.998

Projekter:
Badevandskvalitetsundersøgelse

6.709

Ny varmekilde i Phønix Klubhus Museum

20.870

Renovering af Møllevej 6

44.138

8

Maling af skyttehuse, shelters

9

Bålhytte + køjekreds
Driftsresultat før afskrivninger og finansiering

20.000

0
-59.624

136.164

2.452.200

2.190.191

2.572.969

10

Afskrivning på anlægsaktiver

177.603

184.394

184.394

11

Finansielle indtægter

-175.765

-164.431

-245.399

2.454.038

2.210.154

2.511.964

2.454.038

2.210.154

2.511.964

2.210.154

2.511.964

Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Ekstraordinære indtægter
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapital

39

Balance 31. december i hele kroner
Aktiver

Note
12
13

2012

2011

Grunde og bygninger
Ombygningsudgifter
Bil og kanoer

16.460.640
4.716.101
6.259

11.944.421
4.438.942
27.256

Materielle anlægsaktiver i alt

21.183.000

16.410.619

47.400

10.120

Tilgodehavende moms

411.086

395.247

Tilgodehavende øvrig

33.716

Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg

Remmittering
Tilgodehavender i alt

14

-3.812
492.202

401.555

Værdipapirer - kursværdi af obligationer

4.314.694

6.106.728

Danske Bank

7.140.686

2.001.419

Kasseforskud

3.348

5.000

7.144.034

2.006.419

33.133.930

24.925.321

2012

2011

23.794.335

23.884.125

41.391

231.136

-159.555

-156.607

Likvide beholdninger

Aktiver i alt

Passiver

Note
Indskudskapital
- Værdireguleringer (ikke realiseret)
- Regulering af bygningsværdi
- Regulering øvrig
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-57.096

Indskud fra Interessenterne

2.493.716

Anlægstilskud

6.000.000

2.404.741

15

Overført resultat

-2.210.154

-2.511.964

Egenkapital

29.959.733

23.794.335

Skyldige omkostninger
-

Køb af Ørbækvej 766

-

Odense Kommune

-

Remittering (ventende udbetalinger)

Skyldige omkostninger

Passiver i alt

41

1.827.584
243.210
1.103.403
3.174.197

1.130.986

33.133.930

24.925.321

Personaleoversigt pr. 31/12 2012

Sekretariatsleder

37 timer pr. uge

Sekretær

Ansat i flex-skånejob

Rengøringsassistent

1 medarbejder 10 timer ugentligt

Naturvejleder

26,9 timer ugentligt

Naturvejleder

37 timer ugentligt

Naturplejeprojekt 3-6 medarbejdere

Ansat med løntilskud i henhold til lov om aktiv
beskæftigelsesindsats.

Akademisk medarbejdernaturplejeprojekt

Ansat med løntilskud i henhold til lov om aktiv
beskæftigelsesindsats

De samlede personaleudgifter i 2012: kr. 1.685.204
mangler anlæg

Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til
resultatopgørelse

Mio. kr.

Årets resultat efter regnskabsopgørelsen

2.210

+ aktiverede anskaffelser

4.516

- salg af aktiver
- af- og nedskrivninger

0
-184

+ andre reguleringer (eks. pensioner og leasing)
Årets resultat efter resultatopgørelsen
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6.542

Noter til årsregnskabet:

Note 1 – Indtægter fra Naturskole
Merindtægten skyldes et højere aktivitetsniveau end forudsat, samt en mindre regulering af priser.

Note 2 - Landbrugsstøtte
Merindtægten skyldes, at landbrugsstøtten er ved at blive harmoniseret samt at flere arealer inddrages i
græsning, således arealtilskuddet for T/D’s arealer er stigende – også i de kommende år.
Note 3 – Drift af ejendomme
Merudgiften skyldes etablering af pumpealarm på toiletbygning ved Davinde Sø, renovering og
gennemgang af elkabler og installationer på Rolighedsvej 128 efter overtagelse, energimærkning af
Naturbørnehave og Naturskole efter krav fra myndigheder, rengøring af de offentlige toiletter ved brug
af ekstern leverandør.
Note 4 – Informationsmateriale
En række af de planlagte udgifter er udskudt til 2013. Det gælder bl.a. revision og trykning af folder
samt skiltning i området.
Note 5 – Projekter under etablering af nye faciliteter
Projekterne ”Projektmedfinansiering” – ”Mobilguide Odense i T/D” – ”Lejrskole i bevægelse” er ikke
gennemført i 2012, og det vurderes, om de skal lukkes ned i 2013 uden yderligere økonomiske
konsekvenser. ”Fra Landsby til Landsby” har ikke haft økonomiske konsekvenser i 2012.
Note 6 – Hudevad smedemuseum
Merindtægten skyldes dels et højere aktivitetsniveau end forventet samt nogle ekstraopgaver som er
udført for naturskolen og Sanderumgård.
Note 7 – Advokatomkostninger
Omkostningerne til advokat er væsentligt højere end budgetteret. Dette skyldes, de gennemførte
jordkøb i 2012, som ikke var forventede og derfor ikke budgetterede.
Note 8 – Projekt ”Maling af skyttehuse, shelters”
Projektet er udskudt til 2013.
Note 9 – ”Projekt bålhytte + køjekreds”
Tilskud fra ”Lokale grønne partnerskaber” er indbetalt i regnskab 2012. Udgiften er afholdt i 2011.
Note 10 – Afskrivninger
Der blev i 2006 købt ny bil til en omkostning på 113.310 kr. eksklusiv moms. Bilen afskrives over 6
år. I regnskab 2012 er der således udgiftsført en afskrivning på 18.885 kr. Restværdi 4.147 kr. er
optaget på status.
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I november 2008 blev der indkøbt 1 ny båd til 10.556 kr. Denne er afskrevet med 2.111 kr. Restværdi
2.112 kr. er optaget på status.
Afskrivninger på bygninger som beskrevet under anvendt regnskabspraksis. Se endvidere note 13.

Note 11 - Finansielle indtægter
Specifikation af renteindtægt:
Bankkonto
Obligationer
Kurtage ved obligationshandel
I alt

-5.071
-159.360
0
-164.431

Note 12 - Grunde og bygninger
Der er i årets løb indgået 6 handler 4 købsaftaler - og 2 salgsaftale.
Købsår Sted
Størrelse i m2
1992
Udlodsgyden 23
152.384
Rolighedsvej 23D
153.225
1993
Rolighedsvej 29
55.371
Ørbækvej 820
76.273
1994
Hudevad Byvej 20
162.685
Møllevej 12
53.011
1996
Møllevej 11 a
97.158
1997
Smedebakken 13
65.935
1998
Phønix-arealet
220.350
Rolighedsvej 29
12.000
Salg af areal
2000
Tingkærvej 169
103.489
2001
Tingkærvej 215
101.391
Solgt Tingkærvej 169
-10.400
Solgt Tingkærvej 215
-20.000
2002
Solgt Tingkærvej 169
2004
Hudevad Byvej 2
84.268
2005
Køb af Ibjergvej 12
1.780
NCC’s grusgrav
171.421
2006
Ibjerget m.m.
493.611
2007
Solgt Ibjergvej 12
-1.780
2008
Solgt Hudevad Byvej 24
-350
2010
Møllevej 6
161.772
2012
Rolighedsvej 128
3.638
Davinde Sø
228.448
Ørbækvej 774
142.148
Ravnegården
80.656
Solgt Bjerggårdssøen
-1.959
Køb i alt
2.616.970
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Købs-/salgspris
556.627
484.377
184.250
273.000
856.239
193.490
443.750
0
875.000
52.400
-508
1.250.000
1.460.000
-675.000
-789.000
-24.120
526.675
600.000
1.102.991
3.000.000
-600.000
-15.750
2.190.000
918.808
1.827.584
1.137.184
645.248
-12.605
16.460.640

Der er i årets løb udover ovenstående køb/salg indgået købsaftaler på arealer, som overtages senest
2014.

Det drejer sig om:

Matrikel
Kerneområde Nymølle

Ibjerg Sø vest

Antal m2

31b

672.267

1n

135.642

6ac

2.903

18aa

94.225
905.037

Købspris kr.

7.673.968

På arealerne som vedrører kerneområdet Nymølle er der en laboratoriebygning, som ikke overtages af
Tarup-Davinde. Bygningen skal dog være fjernet senest 4 år efter overtagelsesdatoen.

Der er også opført en hal på arealet. Såfremt der ikke kan opnås landzonetilladelse til hallen bortfalder
aftalen om overdragelse af denne. Købesummen reduceres med 563.000 kr. og hallen fjernes af
sælger.

Hvis der ikke inden overtagelsen kan opnås landzonetilladelse til de øvrige bygninger bortfalder
aftalen om overtagelse af disse, der fjernes af sælger – uden udgift for Tarup-Davinde I/S
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Note 13 - Ombygningsudgifter

Ombygning
af Hudevad
Byvej 20

Bogført værdi pr. 31/12-11

bådehus
e ved
Davinde
Havn

Shelter
ved
Ombygnin
Davinde g af Høloft
Sø

I alt

460.027

156.668

35.128

22.337

7.450

35.972

15.034

685.828

1.418.444

Tilgang i 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afgang i 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9.792

35.130

-22.337

-3.726

17.985

7.517

28.576

163.398

146.876

2

-

3.724

17.987

7.517

657.252

1.255.046

Afskrivning pr. 31/12-12

Bogført værdi pr. 31/12-12

-38.335

421.692

Toiletbygnin
g Phønix
tilslutning til
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Fornyelse af Toiletbygni
Toiletbygning
tag på
ng
Toiletbygnin
Udlodsgyden
Naturbørneh Åløkkegrus
g Ibjerg
23
aven
grav

Toiletbygnin
g Anes Høj

I alt

off. Kloak

Bogført værdi pr. 31/12-11

0

0

0

Tilgang i 2012

147.805

451.712

599.517

Afgang i 2012

0

0

0

Afskrivning pr. 31/12-12

0

0

0
0

Bogført værdi pr. 31/12-12

147.805

Ovenstående projekter afskrives fra regnskabsår 2013
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451.712

599.517

Bogført værdi pr. 31/12-11

Renovering af

Hudevad Smedje

Hudevad Smedje

Materielle
anlægsaktiver

Immaterielle
anlægsaktiver

Egne lokaler

Lejede lokaler

2.471.399

546.739

Tilgang i 2012

0

0

Afgang i 2012

0

0

-88.264

-68.343

2.383.135

478.396

Afskrivning pr. 31/12-12

Bogført værdi pr. 31/12-12

48

Renovering af

Note 14 - Værdipapirer - kursværdi af obligationer

1.000 kr.
KommuneKredit 4% 2019
Realkredit Danmark 3% 2026
Nykredit (Totalkredit) 1% 2018
KommuneKredit 4% 2016
I alt

Nominel værdi

Kurs 31/12-2012

Kursværdi

285.774
1.477.218
2.416.907
61.817
4.241.716

101,00
103,40
100,77
102,00

288.632
1.527.444
2.435.565
63.053
4.314.694

Note 15 - Egenkapital
Årets resultat er overført til selskabets egenkapital, der fordeles mellem interessenterne i forhold til
interessenternes ejerandele.
Ejerandele:
Odense kommune 2/3
Faaborg-Midtfyn kommune 1/3

Odense kommune
Faaborg Midtfyn kommune
I alt
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Primo 2012

Bevægelse

Ultimo 2012

15.862.890
7.931.445
23.794.335

4.110.265
2.055.133
6.165.398

19.973.155
9.986.578
29.959.733

Stemningsbilleder fra
Trivselstur på Phønix
Foto: Kertemindeegnens deltager

KKerker
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