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Årsberetning 2013
Årets Resultat.
Årets resultat for 2013 blev 2.150.354 kr. Budgettet lød på 2.449.093 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 TarupDavinde 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 2013:
Formand, rådmand Steen Møller
Rådmand Brian Dybro
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 3 bestyrelsesmøder i 2013:
17. april, 3. september og 27. november.
Alle møder holdes på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2013.

Arealkøb
Tarup-Davinde I/S har i 2013 købt to mindre arealer (vist på nedenstående kort). Arealerne er overtages i 2014.
Der er i 2013 købt i alt 5,5 ha.

Salg af arealer
Der er ikke solgt arealer i 2013.
Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2013 355 ha.
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Hegning af nye arealer
Hegn til græsning er sat op på 4 arealer i 2013:
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 blev sat i drift i foråret 2013.
Projekt Bjergsti er gennemført, afrapporteret og afsluttet i 2013

Driftsopgaver
Naturplejeprojektet udfører plejeopgaverne i området. Projektet har været bemandet med i gennemsnit 3 personer
igennem året. Projektet kan beskæftige 6 personer. Ledelsesopgaven varetages af sekretariatsleder og
naturvejleder i fællesskab.
Driftsopgaverne har i 2013 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 nyplantet arealer og hegn.
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Opgaverne udføres med miljøvenlige arbejdsmetoder, og skal bl.a. sikre at området ikke gror til i båndpil, birk og
bjørneklo.

Eksterne leverandører:
I forbindelse med to efterårsstorme har selskabet fået ekstern bistand til oprydningsarbejdet.
I 2013 er badestranden ved Davinde Sø blevet sikret via en stenhøfte, således den lavvandede zone ikke vaskes
væk af bølgerne.
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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 11. december 2013 blev der afholdt gæsningsmøde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle plejere var
indbudt for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2013 samt ønsker til græsnings-arealer i 2014. Det lykkedes at
få græssere til de nye hegninger i 2014.
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.

er en u

Personale:

Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen er ansat på
fuld tid.

Naturvejleder Elsebeth Pedersen er ansat 3½ dag
om ugen
Dorthe Andersen er ansat som sekretær ved Tarup-Davinde I/S og på Naturskolen Åløkkestedet i et flexjob med
25 timer ugentligt.
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Peter Braun er ansat som kontor/projektmedarbejder i seniorjob fra den 1. april 2013 og frem til den 15. juli
2018.
Akademisk medarbejder Ivana Mijovic var ansat fra den 1. april 2013 til den 30. sept. 2013 i henhold til Lov om
aktiv beskæftigelsesindsats. Ivana arbejdede som fundraiser, hjemmeside, lanceringen af vores Facebookprofil
og udvikling af div. projekter m.m.

Mia Rafn Hansen har været ansat i
praktik af flere omgange, senest den 26.
aug. 2013 til den 20. sept. 2013 – hvor
hun bl.a underviste de små poder ude i
det fri.

Mia hjælper med bagningen…….
e forklarer
Alle 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.

Naturplejeprojektet.
Projektet kan beskæftige op til 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 3 ansatte.

Desuden sekretariatsleder John Juul Henriksen.

9

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



















Bestyrelsesbetjening.
Budgetlægning og opfølgning.
Udarbejdelse af årsrapport.
Indkøb og kontering.
Personaleledelse – ansættelsesprocesser.
Bygningsvedligeholdelse og drift.
Driftsledelse af naturplejehold i samarbejde med naturvejledere
Købsforhandlinger, herunder køb og salg af arealer.
Udarbejdelse af kontrakter med nye brugere.
Etablering af nye græsningsarealer og kontrakter.
Etablering af nye projekter og herunder fundraising til gennemførelsen.
Borgerhenvendelser.
Borgermøder.
Diverse brugermøder.
Projektstyring af opførelse af toiletbygning ved Anes Høj og etablering af bjergsti.
Gennemførelse af diverse arrangementer.
Selskabets kontaktperson i forbindelse med diverse reetableringssager i løbet af 2013.
Sekretariatschefen har i løbet af 2013, haft flere rundvisninger og oplæg i området, ligesom der har været
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.
Sekretariatslederen et kontor på Naturskolen Åløkkestedet.

Markedsføring og mediedækning af Tarup-Davinde området.
I løbet af 2013 er hjemmesiden løbende forbedret og udbygget.
Der er desuden lavet en række foldere mm i forbindelse med diverse arrangementer og Tarup-Davinde folderen
er uddelt via folderstanderne rundt i området.
Tarup-Davinde I/S er i 2013 kommer på Facebook og har igennem dette medie fået mulighed for at
kommunikere dagligdagshistorier til brugerne.
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Mediedækning om Tarup-Davinde området i 2013:

Dato
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Medie

Overskrift

24. feb 2013

Fyens Stiftstidende

Danmarks fugle - bagesiden

14 marts 2013

Fyens Stiftstidende

Hvinandetur

15. maj 2013

Fyens Stiftstidende

Fuglenes dag Davinde

23. maj 2013

Midtfyns Posten

Majtur i selskab med mestersangerne

5. aug. 2013

Talent, tanke og tillid

Introtur Tornbjerg gymnasium

Sept. 2013

Højby Nyt

På tur med Højby Friskole

10 sept. 2013

Fyens Stiftstidende

Hudvad Smedje

26 nov. 2013

Midtfynsposten

Jul på Ibjerg

30. nov. 2013

Fyens Stiftstidende

Jul på Ibjerg

28. dec. 2013

Fyens Stiftstidende

Tarup-Davinde hænger nu sammen

Naturskolen Åløkkestedet
er arbejdsplads for sekretariatslederen, to naturvejledere, en sekretær, en seniorjobber 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.
Seniorjobberen indgår som tovholder i flere forskellige projektsamarbejder.
Projektmedarbejderen arbejder fortrinsvis med fondsansøgninger til 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: Peter Braun
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Udstillinger
Naturskolen har i 2013 samarbejdet med Den Fynske Stenklub om udarbejdelsen af en udstilling til Stenmuseet
på Phønix. Udstillingen skal fortælle grusgravenes historie i Tarup-Davinde området.
Indeholder til udvalgte plancher og artikler til en opfølgende publikation bliver udarbejdet på naturskolen.
Udstillingen skal åbne på Tarup-Davinde dagen den 24. maj ved Tarup-Davindes 25 års jubilæum.

Foto: Niels Hornstrup

Offentlige ture
Dette år har naturvejlederne arrangeret 9 offentlige ture med et meget varieret indhold og et samlet deltagerantal
på 434, heraf 36 børn. Nogle af turene er afholdt i samarbejde med eksterne hjælpere.

Foto: Niels Hornstrup
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Sommernaturskole
På årets sommernaturskole, der lå de første 4 dage i skolernes sommerferie deltog 25 glade børn fra både Odense
og Faaborg-Midtfyn Kommuner.
Årets tema hed ”Strandet på en øde ø”, og der indgik mange friluftsaktiviteter, som tilsammen førte til, at vi den
sidste dag kunne komme tilbage til ”fastlandet”.
Som hjælpere havde vi allieret os med to tidligere sommernaturskoledeltagere, der tilbød deres hjælp som
juniorhjælpere.

Fotos: John Juul Henriksen
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Mindre børn/store arrangementer
Naturskolen har gennem de senere år arbejdet med begrebet trivselsture. Denne betegnelse dækker over en række
forskellige tilbud, som er udviklet til forskellige målgrupper. Vi har i tidligere rapporter fortalt om trivselsture for
gymnasier, såkaldte introture og trivselsture for medarbejdergrupper/arbejdspladser samt ture for ældre. Denne
gang vil vi derfor stille skarpt på turene for de mindste.
Det er ofte meget store arrangementer med op til 160 børn i området i fuld gang samtidig! Derfor er det
naturligvis med et indhold, der planlægges og afvikles i samarbejde med skolens/daginstitutionernes pædagoger
eller lærere.

Krebseyngel er
forunderlige minikopier af
de voksne dyr

Arrangementerne har som udgangspunkt fokus på det sociale ved at være afsted sammen. Men der er naturligvis også
læring i de oplevelser, som børnene får med sig hjem fra besøget herude.
Aktiviteterne er ofte med fagelementer fra både biologi og friluftsliv.
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Status for Stenmuseet i Tarup Davinde 2013

Det er Den fynske Stenklub, som står for driften af Davinde Stenmuseum på Phønixpladsen.
Den anden søndag i hver måned, dog undtaget december, holder Stenklubben Åbent hus i Museet fra kl. 14.00 til
17.00, med fri entre. Museet åbnes også uden for normal åbningstid ved henvendelse til Den fynske Stenklub.
Udstillingen består af en samling krystalline blokke, ledeblokke, fossilet træ, en sandsamling og en mindre
mineralsamling.
Dertil en grusgravssamling fra lokalområdet, indeholdende blokke med mange fossiler fra forskellige
tidsperioder. Der er nu lavet en A4 planche, som anbringes på hver hylde i fossilsamlingen. Fossilerne er blevet
nummereret og publikum kan så ved hjælp af plancherne få en kort beskrivelse af fossilerne, tidsperiode,
fundsted o.s.v.. Vi kan høre på de besøgende, at de glade for dette nye tiltag, idet de får langt bedre indsigt i de
udstillede blokke. For os, der har fremstillet plancherne, er det glædeligt at vores anstrengelser bliver modtaget så
positivt.
I ”Køkkenet” er der nu installeret flere nye reoler med forskellige udstillinger. Dette er blevet muligt gennem
sten ogfossil-donationer til Den fynske Stenklub. Belysningen i rummet er fornyet, og der er nu etableret
diodelys i de fleste montrer og reoler.
D. 29/9-2013 arrangerede Naturskolen Åløkkestedet og Den fynske Stenklub en fællestur i grusgravene.
Mødestedet var Stenmuseet, hvor de fremmødte fik en kort introduktion til dagens tur fulgt op af et indlæg om
områdets geologi. Hovedvægten var som nævnt lagt på en tur i grusgravene. De besøgende var under sagkyndig
ledelse af Elsebeth fra Naturskolen samt Ole Allan og Peter med flere fra Den fynske Stenklub. Igen i år var der
pæne fund, og det var glædeligt at et par af de bedste stykker blev fundet af børn. Ved Stenmuseet, der var åbent
under hele arrangementet, havde Stenklubben opstillet en stenslibemaskine, som både voksne og børn fik
lejlighed til at prøve kræfter med.
Strandstensgruppen under ledelse af Ole Allan afholder møder den 2. torsdag i hver måned i vinterhalvåret.
Deltagerantallet er konstant. Der behandles almene geologiske emner, med vægt på de sten, mineraler og fossiler
som vi finder ved de danske kyster eller i grusgravene.
Efter aftale og i samarbejde med John Henriksen fra Naturskolen Åløkkestedet, har jeg for godt et år siden
monteret elektroniske el-målere på de tre varmepumper på adressen Udlodgyden 52. Årsagen var et temmelig
højt el-forbrug. Formålet skulle være at kortlægge og om muligt nedsætte det samlede el-forbrug for Museet og
Klubhuset, som har fælles måler. På baggrund af en række månedlige aflæsninger, foretog jeg ændringer som,
sænkning af temperaturen i fossilrummet, slukning af varmepumper i sommerhalvåret og bad om montering af
dørpumpe på døren til toilettet i Klubhuset, så radiatoren på toilettet ikke kørte konstant og derved forsøgte at
opvarme hele huset, hvis toiletdøren ikke blev lukket.
En sammenligning af forbruget de sidste 3 år viser en kraftig reduktion i el-forbruget som følge af ovennævnte
tiltag, men også påvirket af en mild december:
Forbrug i 2011: 11.970 Kwh
Forbrug i 2012: 10.526 Kwh
Forbrug i 2013: 7.755 Kwh
Den opstillede container ved Museet, som rummer diverse materialer, sten og blokke, er nu blevet malet.
I 2013 er der påbegyndt en registrering af de udstillede fossiler, ledeblokkene samt sandsamlingen.
Registreringen foregår i databaser hos samlere og findere af de enkelte blokke og sten. Der vil senere blive
oprettet link til databaserne fra Stenklubbens og Museets hjemmesider, så besøgende via databaserne får
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mulighed for et dybere kendskab til de udstillede fund. Stenklubben får backup af alle tre databaser, så klubben
fremover kan vedligeholde og udbygge disse.

Flere geologer og fagfolk har besøgt Stenmuseet.
Det er glædeligt at Naturskolen også i 2012 har haft skoleklasser med på besøg i Museet, og vi håber de fynske
skoler i stigende grad vil benytte området og dermed også besøge Museet.
Under Folkeuniversitetet havde vi et week-end kursus d. 26/10 og 27/10-2013.
Titel: Grus, guld, kul og diamanter – geologi og råstoffer.
Kursus blev afholdt af Lektor dr.rer.nat. Hans Dieter Zimmermann, Aarhus Universitet.
Et yderst spændende kursus med praktiske opgaver. Hvordan og hvor dannes råstofferne? Hvad er det for
geologiske betingelser, der giver udviklingen af de enkelte råstoffer? Hvordan udvinder man dem?
Som tidligere med Hans Dieter Zimmermanns kurser var det en dybdegående og lærerig oplevelse.
I 2012 begyndte 4 medlemmer af stenklubben på indsamling af data med henblik på at skrive ”Grusgravenes
historie”. Sidst på året 2012 indgik vi et samarbejde med Naturskolen, som ønskede at være en del af arbejdet.
Der er efterfølgende lavet en køreplan for projektet, som sigter på åbning d. 24 maj 2014 i året for Tarup
Davinde I/S 25 års jubilæum.
Ved Naturskolens hjælp er der nu skaffet fondsmidler til realisering af den store opgave. Der er udarbejdet en
egentlig produktionsplan. Først i januar 2014 samler jeg nogle frivillige medlemmer af Stenklubben for at fordele
de praktiske opgaver i forbindelse med udførelsen af de fysiske ændringer, som skal foretages i Museet.
Stenmuseets hjemmeside er blevet moderniseret, og arbejdet fortsætter, så besøgende kan få det bedste indtryk af
Museet og samlingerne.

Lidt statistik
1084 besøgende heraf 303 børn.
8 skoleklasser har besøgt Museet
11 søndagsåben med i alt ca. 358 besøgende heraf 47 børn.
16 gange har stensamlingen været åben uden for normal åbningstid
7 gange har strandstensgruppen holdt møde med i alt 82 deltagere.
Der har være udenlandske geologer 2 gange.
Der har været arbejdet 34 dage.
Rengøring 12 gange

Januar 2014
Kurt Jeppesen
Den fynske Stenklub
Udvalgsformand
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner 2013 af Tom Møller Pedersen
Museet har nu eksisteret i 4 hele år, og siden en tøvende start sidst i 2009 kan vi konstatere, at engagement i og
interesse for både udstilling og smedje er konstant. Måske mærkes en vis afmatning i antallet af lokale
museumsgæster, hvilket er naturligt for vort relativt lille geografiske område, der hurtig mættes. Vi satser da også
på en øget markedsføring – i første omgang primært for fynsområdet.
Medlemmer af ”Smedjens Venner”, der overfor Tarup-Davinde I/S er ansvarlig for museets drift, løser mange
opgaver. En af dem er at registrere og fotodokumentere kunstsmedearbejder, der er fremstillet i Hudevad
Smedje. Indtil nu er over 30 fynske kirker besøgt og deres ”Hudevad-effekter” gennemfotograferet og registreret.
Det samme gælder for effekter i ca. 50 private hjem. Se mere på www.hudevadsmedjemuseum.dk
Specielt spændende var det – via tegninger og
optegnelser – at erfare at også Østerlars Kirke på
Bornholm var udsmykket med kunstsmedearbejder
fra mesters hånd: En kertekrone, ophængt over
døbefonden samt et antal lysestager – alle tegnet i
1955 af den københavnske arkitekt Rolf Graae.

Foto: John Juul Henriksen

Foto: Juna Jensen

En virkelig interessant opgave løste vi for menighedsrådet ved Højby
Kirke. Mellem våbenhus og kirke sidder en dør fra 1652. Døren er
forsynet med en lås af samme alder. Låsen var imidlertid ophørt
med at fungere, og Hudevad Smedje fik – efter omstændelig korrespondance
med Nationalmuseet og flere konsulentbesøg sammesteds fra – opgaven at
reparere låsen.
Foto: Tom Møller Pedersen

Kammerherreinde Susanne Vind bestilte i slutningen af 2012 et rosenespalier til
”Den romantiske Have” på Sanderumgaard. Espalieet skulle være cirkelrundt og
bestå af 12 bærende søjler med ornamenterede buer imellem. Diameter 9 m.
Denne – museets største opgave – blev løst og espalieet afleveret og opsat i marts
2013.

Foto: Tom Møller Pedersen

Endnu en spændende opgave var levering af to udendørs lamper af en
højde på 2,20 m. til menighederne ved Nazaretkirken i Ryslinge.
Lamperne blev udført med en eksisterende lampe, udført af
Lørupsmeden, Per Skjold, som model.

Foto: Tom Møller
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Naturovervågningen og igangværende Natur og Miljøprojekt
Der har siden 2002 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. Følgende er ganske små udpluk af de endelige afrapporteringer om
dagsommerfugle, planter og fugle, som kan hentes i deres fulde omfang fra vores hjemmeside.
Dagsommerfugle: Der er foretaget 4 undersøgelser i udvalgte hovedområder:
På Phønix er der foretaget 2 undersøgelser og i områderne vest for Kappendrup og på Ibjerget er der ligeledes
lavet registreringer. Der er totalt konstateret 27 arter dagsommerfugle i undersøgelsesområderne siden 2002.
Undersøgelserne er foretaget af Otto Buhl

Udsigt mod nord ind over området 'T-D Kappendrup vest'. Billedet viser jordstykket med
overdrevsagtig karakter lige øst for havens indhegning til venstre (set fra hegning mod
Nyhavevej) - På dette sted fløj Storplettet perlemorsommerfugl fouragerende på kløver
(følgende billede). Til højre anes vestenden af 'Østsø'.
Hun af Storplettet perlemorsommerfugl Issoria lathonia - fouragerende på blomsterstande
af kløver 25.08.2013 området vest for Kappendrup. Fotos Otto Buhl
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Botaniske undersøgelser: Der er foretaget detaljerede registreringer i Hudevad Kær, et ekstremrig kær
beliggende umiddelbart vest for Naturskolen .
Undersøgelserne er foretaget af Johanne Fagerlind Hangaard

”Den største trussel for naturtypen rigkær er drægning, tilgroning og eutrofiering foruden en forhøjet vandstand
som kan gøre pleje svært og dermed true naturtypen indirekte (Bruus et al., 2010). Hudevad Kær er beliggende
op af dyrket jord mod syd, hvilket kan være med til at øge næringsindholdet i jorden og dermed forbedre
vilkårene for mere næringskrævende, konkurrencedygtige arter. ”(fagerlind 2013)
Netop sikring af det meget værdifulde Hudevad Kær er en del af et større natur- og miljøprojekt, som laves i
2013 til 2015 i samarbejde med Odense og Faaborg Midtfyn Kommune finansieret med tilskud fra Natur og
Erhvervstyrelsen. Projektet omfatter desuden bl.a. tiltag til fremme af strandtudsebestanden i området.
Fugleregistrering: Fuglene 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.
Som tidligere år er ynglebestanden af vandfugle i grusgravesområdet ret konstant. Det ser
ud til at alle yngleterritorier for blishøns, lappedykkere, gæs og sumpsangere er udnyttet.
Det der kan få bestanden til at variere lidt fra år til år er f.eks. vinterens længde, prædation
og forstyrrelser i yngletiden.
Fugle registreringen er foretaget Per Rasmussen.
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Naturvejledninger

Der har i 2013 været et fald på 383 personer, der har modtaget naturvejledning.
Nedgangen er markant inden for skoleområdet, men modsvares delvist af lærerkurser og bestilte arrangementer.
Nedgangen på skoleområdet kendes ikke eksakt, men vi tilskriver det den meget turbulente situation skolerne har
stået i det sidste år.
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Geografisk opdelt.

Samtlige naturvejledninger er medtaget i diagrammet. Bortset fra de offentlige ture er de geografisk opdelt efter
hjemsted.
Fordelingen følger mønstret fra tidligere år, dog med en forskydning fra Faaborg-Midtfyn til Odense. En
forklaring kan være stedets nærhed til Odense med bedre mulighed for offentlig transport.
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Skole og gymnasier/HF, Kommunale/statslige og andre
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Der har igen i 2013 været et fald af personer fra skoler og institutioner, der har modtaget naturvejledning.
Gruppen andre dækker over privat-, fri- og efterskoler. Udsvingene mellem kommunale/statslige og andre er
vanskelig at give en forklaring på, men den samlede nedgang på institutionsområdet tilskriver vi den meget
turbulente situation skolerne befinder sig i i disse år.
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Antal personer

Kategorien andre dækker over afholdte stævner og sekretariatslederens arrangementer.
Det samlede antal personer, der har besøgt Tarup-Davinde i en organiseret sammenhæng i 2013 er 10.295.
Der kan dog i denne optælling være personer, der tæller med i flere kategorier.
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Selskabsoplysninger

Selskab

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

Telefon:
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E-mail:

40 26 27 30
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CVR-nr.
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26 46 56 21
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Claus Houden

Direktion

John Juul Henriksen
Sekretariatsleder
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5000 Odense C
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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 2013. 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 2.270 t.kr. i 2013, balancen udviser en egenkapital
på 39.172 t.kr. og en balancesum på 41.365 t.kr.
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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle henseender er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets
"Budget- og regnskabssystem for kommuner".
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af
årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet.

København, den
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor
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Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal
i 1.000 kr.

Regnskab
2013

Regnskab
2012

Regnskab
2011

Regnskab
2010

2.150

2.210

2.512

2.697

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

21.146
3.636
16.182

21.183
4.315
7.144

16.411
6.508
2.006

16.752
7.036
755

Balance, passiver
Egenkapital
Kortfristet gæld

39.172
2.194

29.960
3.174

23.794
1.131

23.884
659

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 retningslinjer, 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 2013 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 TarupDavinde-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.

31

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december i hele kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)
Budget

Korrigeret

Regnskab

2013

Budget 2013

2013

Indtægter:
Lejeindtægter

-96.900

-96.900

-100.270

Indtægter fra Naturskole

-206.500

-206.500

-287.827

Landbrugsstøtte

-100.000

-100.000

-154.242

Indtægter i alt

-403.400

-403.400

-542.339

102.900

102.900

95.983

25.000

25.000

927

282.000

282.000

158.134

1.705.156

1.705.156

1.652.165

Kørselsgodtgørelse

45.000

45.000

37.052

Drift af Naturskole

80.000

80.000

93.663

Anskaffelser til Naturskolen

20.000

20.000

23.217

Naturpleje - fællesudgifter

234.000

234.000

212.897

Informationsmateriale

75.000

75.000

15.790

Naturovervågningsprojektet

20.000

20.000

15.802

25.000

25.000

0

20.000

20.000

827

0

0

-10.971

Bevæg dig over sø og land

20.000

20.000

57.359

Projektmedfinansiering

50.000

50.000

0

Nyt bookingsystem

37.000

37.000

54.003

Fra Landsby til Landsby

5.000

5.000

0

Stenudstilling

5.000

5.000

-30.602

Hudevad Smedie Museum

43.500

43.500

95.629

Advokatomkostninger

55.000

55.000

159.073

Driftsudgifter:
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
Drift af ejendomme
Personaleudgifter

Retableringer:
Hegning Ørbækvej 774
Etablering af nye faciliteter:
Vandeksperimentarium
Teambuilding

Projekter:
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Udskiftning af stenter i området (fase 1)

20.000

20.000

0

Udskiftning af bord-bænkesæt i området (fase 1)

20.000

20.000

0

Udskiftning af vinduer på stenmuseum og i
Phønix Klubhus+

45.000

45.000

0

0,00

0,00

190

2.531.156

2.531.156

2.088.799

-272.063

-272.063

-76.305

2.259.093

2.259.093

2.012.494

2.720.000

2.720.000

234.392

615.000

615.000

173.412

Grusgravenes historie
Driftsresultat før finansiering

Renter:
Finansielle indtægter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Anlægsudgifter:
Køb af arealer
Anlæg af aktiviteter

Ekstraordinære indtægter:
Tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
Resultat i alt
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-150.000
5.594.093

5.594.093

2.270.298

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december i hele kr. (Omkostningsbaseret resultatopgørelse)
Note

Kor. Budget

Regnskab

2013
Lejeindtægter

-100.270

-97.191

Indtægter fra Naturskole

-206.500

-287.827

-233.509

Landbrugsstøtte

-100.000

-154.242

-133.997

Nettoomsætning

-403.400

-542.339

-464.697

Administrationsomkostninger

102.900

95.983

130.711

25.000

927

3.326

Drift af ejendomme

282.000

158.134

232.064

Andre eksterne omkostninger

409.900

255.044

366.101

6.500

-287.295

-98.596

1.705.156

1.652.165

1.685.204

Kørselsgodtgørelse

45.000

37.052

45.795

Drift af Naturskole

80.000

93.663

63.160

Anskaffelser til Naturskolen

20.000

23.217

19.185

Naturpleje - fællesudgifter

234.000

212.897

227.833

Informationsmateriale

75.000

15.790

9.516

Naturovervågningsprojektet

20.000

15.802

15.000

Hegning Bjerggårdssøen

0

0

25.000

Hegning Kappendrupvej

0

0

2.489

Hegning Ørbækvej 774

25.000

0

0

20.000

827

33.859

0

-10.971

14.404

Bruttoresultat

2

2012

-96.900

Møde og rejseudgifter
1

2013

Personaleudgifter

Retableringer:

3

Etablering af nye faciliteter:
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4

Vandeksperimentarium

5

Teambuilding

6

Bevæg dig over sø og land

20.000

57.359

2.280

7

Projektmedfinansiering

50.000

0

0

8

Nyt bookingsystem

37.000

54.003

0

Fra Landsby til Landsby

5.000

0

0

5.000

-30.602

3.515

9

Stenudstilling

10

Hudevad Smedie Museum

43.500

95.629

-21.631

11

Advokatomkostninger

55.000

159.073

222.801

12

Projekter:
Udskiftning af stenter i området (fase 1)

20.000

0

0

Udskiftning af bord-bænkesæt (fase 1)

20.000

0

0

Vinduer på stenmuseum og Phønix klubhus

45.000

0

0

Bålhytte og Køjekreds

0

0

-59.624

Grusgravenes historie

0

190

0

2.531.156

2.088.799

2.190.191

Afskrivning på anlægsaktiver

190.000

137.860

184.394

Finansielle indtægter

-272.063

-76.305

-164.431

2.449.093

2.150.354

2.210.154

2.150.354

2.210.154

2.150.354

2.210.154

Driftsresultat før afskrivninger og finansiering

13

Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Ekstraordinære indtægter
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapital
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Balance 31. december i hele kroner
Aktiver

Note
14
15

2013

2012

Grunde og bygninger
Ombygningsudgifter
Bil og kanoer

16.695.033
4.451.306
0

16.460.640
4.716.101
6.259

Materielle anlægsaktiver i alt

21.146.338

21.183.000

21.952

47.400

Tilgodehavende moms

317.922

411.086

Tilgodehavende øvrig

61.235

33.716

Tilgodehavender i alt

401.109

492.202

3.635.508

4.314.694

Danske Bank

16.180.193

7.140.686

Kasseforskud

2.166

3.348

Likvide beholdninger

16.182.359

7.144.034

Aktiver i alt

41.365.314

33.133.930

2013

2012

29.959.733

23.794.335

-14.857

41.391

-156.607

-159.555

Indskud fra Interessenterne

2.533.615

2.493.716

Anlægstilskud

9.000.000

6.000.000

Overført resultat

-2.150.354

-2.210.154

Egenkapital

39.171.530

29.959.733

Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg

16

Værdipapirer - kursværdi af obligationer

Passiver

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

17
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Skyldige omkostninger
-

Køb af Ørbækvej 766

-

Odense Kommune

-

Remittering (ventende udbetalinger)

Skyldige omkostninger

Passiver i alt
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1.827.584
243.210
2.193.784

1.103.403

2.193.784

3.174.197

41.365.314

33.133.930

Personaleoversigt pr. 31/12 2013

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

Kontor/projektmedarbejder

Ansat i seniorjob fra 1/4-2013 - 15/7-2018

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 2013: kr. 1.652.165

Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til
resultatopgørelse
Årets resultat efter regnskabsopgørelsen

Mio. kr.

2.150

+ aktiverede anskaffelser

234

+ aktiverede ombygninger

174

- tilskud fra Lokale og Anlægsfonden

-150

- salg af aktiver
- af- og nedskrivninger
+ andre reguleringer (eks. pensioner og leasing)
Årets resultat efter resultatopgørelsen
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0
-138
0
2.270

Noter til årsregnskabet:

Note 1 – Drift af ejendomme
Mindreudgiften på 124.000 kr. skyldes at budgettering har udgangspunkt i 2012 og der har i 2013 været
et væsentligt mindre forbrug på diverse konto samt at selskabet i en periode har betalt
vandafledningsafgift for Naturbørnehaven i Hudevad. Dette forhold er der nu rettet op på således
forbruget på vandforbrugskontoen er ekstraordinært lille i 2013.

Note 2 – Personaleudgifter
Personaleudgifterne blev 53.000 kr. mindre end budgetteret. Årsagen var lærerkonflikten i foråret 2013,
hvor der ikke blev udbetalt den fulde lønudgift til 2 naturvejledere.

Note 3 – Hegning Ørbækvej 774
Projektet blev gennemført i 2012 efter budget 2013 var vedtaget.
Note 4 – Vandeksperimentarium
Projektet udskudt til 2014
Note 5 – Teambuilding
Tilskud fra Friluftsrådet er indbetalt i regnskab 2013. Udgiften er afholdt 2012.
Note 6 – Bevæg dig over Sø og Land
Merudgiften på ca. 37.000 kr. er projektudlæg. Projektet finansieres delvis af LAG-midler og indtægten
vil indgå i regnskab 2014.
Note 7 – Projektfinansiering
Der har i 2013 ikke været projekter som skulle medfinansieres fra denne konto.
Note 8 – Nyt bookingsystem
Merudgiften på 17.000 kr. skyldes at systemet placeres på udbyders server i stedet for på Odense
kommunes server.
Note 9 – Stenudstilling
Tilskud fra den Faberske Fond på 37.000 kr. til projektet ”Grusgravens historie” er indbetalt i 2013.
Projektet fortsætter i 2014, hvor udgifterne vil blive afholdt.
Note 10 – Hudevad Smedie Museum
Smedje Museets regnskab viser en merudgift i regnskab 2013 på 52.129 kr., men resultatet skal ses i
sammenhæng med regnskab 2012, hvor Smedjen havde en merindtægt på 65.131 kr.
Note 11 – Advokatomkostninger
Omkostningerne til advokat er væsentligt højere end budgetteret. Dette skyldes, de gennemførte
jordkøb i 2012, som ikke var forventede og derfor ikke budgetterede.
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Note 12 – Projekter
Udskiftning af stenter i området
Udskiftning af bord og bænkesæt
Udskiftning af vinduer på stenmuseum og Phønix klubhus
Projekterne er udskudt til 2014.

Note 13 - Finansielle indtægter
Specifikation af renteindtægt:
Bankkonto
Obligationer
Kurtage ved obligationshandel
I alt

-7.683
-68.622
0
-76.305

Note 14 - Grunde og bygninger

Der er i årets løb indgået 0 handler men 2 købsaftaler.
Købsår
1992

Sted
Udlodsgyden 23
Rolighedsvej 23D

Størrelse i m2
152.384
153.225

Købs-/salgspris
556.627
484.377

1993

Rolighedsvej 29
Ørbækvej 820

55.371
76.273

184.250
273.000

1994

Hudevad Byvej 20
Møllevej 12

162.685
53.011

856.239
193.490

1996
1997
1998

Møllevej 11 a
Smedebakken 13
Phønix-arealet
Rolighedsvej 29

97.158
65.935
220.350
12.000

443.750
0
875.000
52.400

Salg af areal
2000
2001

-508

Tingkærvej 169
Tingkærvej 215
Solgt Tingkærvej 169

103.489
101.391
-10.400

1.250.000
1.460.000
-675.000

Solgt Tingkærvej 215

-20.000

-789.000

2002

Solgt Tingkærvej 169

2004
2005

Hudevad Byvej 2
Køb af Ibjergvej 12
NCC’s grusgrav

84.268
1.780
171.421

526.675
600.000
1.102.991

2006

Ibjerget m.m.

493.611

3.000.000
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-24.120

2007
2008
2010
2012

2013
Køb i alt

Solgt Ibjergvej 12
Solgt Hudevad Byvej 24
Møllevej 6
Rolighedsvej 128
Davinde Sø
Ørbækvej 774
Ravnegården
Solgt Bjerggårdssøen
Ravnegården - restkøbesum

-1.780
-350
161.772
3.638
228.448
142.148
80.656
-1.959
0
2.616.970

-600.000
-15.750
2.190.000
918.808
1.827.584
1.137.184
645.248
-12.605
234.426
16.695.066

Der blev i 2012 udover ovenstående køb/salg indgået købsaftaler på arealer, som overtages senest 2014.
Det drejer sig om:

Matrikel
Kerneområde Nymølle

31b

672.267

1n

135.642

6ac
Ibjerg Sø vest

Antal m2

18aa

Købspris kr.

2.903
94.225
905.037

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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Der blev i 2013 indgået købsaftaler på:

Matrikel

Antal m2

Købspris kr.

Smedebakken 23

2a

30.441

243.528

Åvej 31

23g

24.823

200.000

55.264

443.528
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Note 15 - Ombygningsudgifter

Ombygni Fornyelse Toiletbyg Toiletbyg
Bådehuse
ng af
af tag på
ning
ning
Toiletbygni
ved
Hudevad Naturbør Åløkkegr Udlodsgy ng Ibjerg
Davinde
Byvej 20 nehaven
usgrav
den 23
Havn

Bogført værdi pr.
31/12-12

Ombygnin
g af Høloft

I alt

421.692

146.876

-

-

3.724

17.987

7.517

Tilgang i 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afgang i 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.335

9.792

-

-3.726

17.985

0

28.576

98.414

383.357

137.084

-

-2

2

7.517

Afskrivning pr. 31/1213

Bogført værdi pr.
31/12-13
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Shelter
ved
Davinde
Sø

-

657.252 1.255.048

628.676 1.156.634

Toiletbygning
Phønix
tilslutning til
off. Kloak

Toiletbygning
Anes Høj

147.810

451.712

0

0

599.522

Tilgang i 2013

0

48.272

70.750

54.390

173.412

Afgang i 2013

0

-150.000

0

0

-150.000

-9.854

-23.332

0

0

-33.186

Bogført værdi pr.
31/12-12

Afskrivning pr.
31/12-13

Rolighedsvej 128

Naturskolen
ombygning af
gasanlæg

I alt

0
Bogført værdi pr.
31/12-13
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137.956

326.652

70.750

54.390

Afskrives fra år 2013:

Afskrives fra 2014:

Toiletbygning Phønix

Rolighedsvej 128 - ombygning af bryggers og bad

Toiletbygning Anes Høj

Naturskolen ombygning af
gasanlæg

589.748

Bogført værdi pr. 31/12-12

Renovering af

Renovering af

Hudevad Smedje

Hudevad Smedje

Materielle
anlægsaktiver

Immaterielle
anlægsaktiver

Egne lokaler

Lejede lokaler

2.383.135

478.396

Tilgang i 2013

0

0

Afgang i 2013

0

0

-88.264

-68.343

2.294.871

410.053

Afskrivning pr. 31/12-13

Bogført værdi pr. 31/12-13
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Note 16 - 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 2013

Kursværdi

5.328
1.235.696
2.328.749
7.614
3.577.387

101,00
102,60
101,11
101,80

5.382
1.267.824
2.354.551
7.751
3.635.508

Note 17 - 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 2013

Bevægelse

Ultimo 2013

19.973.155
9.986.578
29.959.733

6.141.198
3.070.599
9.211.797

26.114.353
13.057.177
39.171.530

Stemningsbilleder fra
Højby Friskole 2013.
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