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Årsberetning 2014 

Årets Resultat. 
Årets resultat for 2014 blev -2.166.468 kr. Budgettet lød på -2.569.645 kr. Resultatet er 

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. 

Bestyrelsens medlemmer i 2014: 
Formand, byrådsmedlem Anders W. Berthelsen          Odense Kommune 

Byrådsmedlem Claus Houden   Odense Kommune 

Næstformand, byrådsmedlem Anne-Merete Mikkelsen  Faaborg-Midtfyn Kommune 

Byrådsmedlem Åge Priisholm   Faaborg-Midtfyn Kommune 

 

Bestyrelsesmøder 
 

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2014: 
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4. marts, 18. juni, 18. september og 1. december.   

Tre af møderne blev afholdt på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet, medens mødet d. 18. juni var en 

besigtigelsestur i Tarup-Davinde området, som foregik på cykel. 

Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2014. 

Arealkøb 
Tarup-Davinde I/S har i 2014 ikke købt nye arealer.  

Salg af arealer 
Der er ikke solgt arealer i 2014. 

 

Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2014 ca. 360 ha.  

Hegning af nye arealer  
Hegn til græsning er sat op på et areal i 2014, vest for Bjerggårdssøen langs Ibjergvej. 

Etablering af faciliteter 

Ved p-pladsen Anes Høj er der etableret en Stitunnel under Ibjergvej via fondsmidler fra Region 

Syddanmarks Vækstfond. Tunnel bliver sat i drift i løbet af 2015. 

 

 
 

 

Klubhuset og Stenmuseet på Phønix har i 2014 fået udskiftet de vinduer, som var dårlige pga. 

begyndende råd. 

 

Der er i 2014 etableret et opbevaringsskur i forbindelse med vandeksperimentarium på Naturskolen 

Åløkkestedet. Etableringen er sket med støtte fra Marius Pedersens Fond. 
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Projekt Bjergsti er gennemført, afrapporteret og afsluttet i 2014. Projektet har været støttet af 

FødevareErhverv. 

 

 
 

Ved Davinde Sø er P-pladsen ved Udlodgyden blevet lukket samtidig med, at der er etableret en ny 

og større p-plads ved Davinde Søvej. Bagrunden er de massive problemer, der har været i sommer 

månederne med ulovlig parkering på Udlodgyden til stor gene for bl.a. Davinde Savværk, som har haft 

problemer med at få varer ind og ud af virksomheden. Lukningen er sket ved at etablere et hegn med 

en aflåst låge, som kan fungerer som redningsvej i forbindelse med eventuelle ulykker ved Davinde 

Sø. Flere borgere fra Davinde har udtrykt utilfredshed med lukningen; dette kom bl.a. frem i 

forbindelse med et møde i Davinde Forsamlingshus, og der er efter ønske fra disse borgere etableret en 

låge i hegnet, som står åben i vinterhalvåret. 

 

 
 

 

 

Shelterne ved Østersøen og Davinde Sø har fået nye gavle i 2014. 
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Tarup-Davinde I/S har i 2014 indgået en aftale med MINIBO (Odense Kommunes botilbud til 

borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne) om etablering af et dagtilbud i forbindelse med 

Tarup-Davinde I/S ejendom på Rolighedsvej 128. Aftalen, som løber i et år, omhandler opstilling af 3 

skurvogne og etablering af vand-, kloak og elforsyning til disse. Omkostningerne til projektet betales 

af MINIBO. 

 

 

 

Der er etableret nye stier rundt om Davinde Sø, som via tunnel under Ørbækvej skal have tilslutning 

til det stisystem, som etableres i kerneområdet i de kommende år. 

 

 
 

Skovhjælperprojektet. 
Tarup-Davinde I/S har, i samarbejde med Odense Værkstederne (Odense Kommune) og   Job og Aktiv 

(STU uddannelser i Faaborg-Midtfyn Kommune), etableret skovhjælperprojektet i 2014. 

Skovhjælpere er voksne udviklingshæmmede, STU elever mv., som beskæftiges i naturen. Det enkle 

og bærende princip i ordningen er, at den enkelte skovhjælper skal have arbejdsopgaver, der netop 

passer den pågældende både fysisk og psykisk.   

Målet med skovhjælperordningen er, at give skovhjælperne trygge rammer og respekt, de rigtige 

arbejdsopgaver, samt at skovhjælperne inkluderes i forvaltning af Tarup-Davinde området, med 

udgangspunkt i Tarup-Davinde I/S kerneopgave. 

Skovhjælperprojektet er startet op d. 1.4. 2014, og det er foruden skovhjælperne, bemandet med 2 

medarbejdere fra hver kommune. 
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Driftsopgaver 
 

Naturplejeprojektet udfører plejeopgaverne i området. Projektet har været bemandet med i gennemsnit 

3 personer igennem året. Projektet kan beskæftige 6 personer.  Ledelses opgaven varetages af 

sekretariatsleder og naturvejleder i fællesskab. 

Driftsopgaverne har i 2014 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 gasaf-            

   brænding. 

- 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. 

- at nyplante arealer og hegn. 

 

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 16. december 2014 blev der afholdt gæsningsmøde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle plejere 

var indbudt for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2014 samt ønsker til græsnings-arealer i 2014. 

Det lykkedes at få græssere til de nye hegninger i 2015.  

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 yder konsulentbistand til beregningerne og ansøgningen. 

 

Personale  
Naturskolen Åløkkestedet 

Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen er ansat på fuld tid.  

Naturvejleder Elsebeth Pedersen er ansat på deltid, 3½ dag pr. uge.    

Dorthe Andersen er ansat som sekretær ved Tarup-Davinde I/S og på Naturskolen Åløkkestedet i et 

flexjob med 25 timer ugentligt. 

Peter Braun er ansat som kontor/projektmedarbejder i seniorjob fra den 1. april 2013 og frem til den 

15. juli 2018. 
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Birgitte Jeppesen arbejder som rengøringsassistent med 10 timer ugentlig. Arbejdet omfatter 

rengøring på Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Smedjemuseum, Høloftet og i klubhuset på Phønix. 

Akademisk medarbejder Tarik Mutilovic var ansat fra den 29. juli 2014 til den 12. feb. 2015 i 

henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Tarik arbejder med APP udvikling, ny Tarup-Davinde 

folder, cykelfolder for Hudevad Smedjemuseum og Konferenceprogram til årskonference i 

Naturvejlederforeningen.                                   Trine forklarer 

Alle har eller har haft deres arbejdsplads på Naturskolen Åløkkestedet. 

Naturplejeprojektet. 
Projektet kan beskæftige op til 6 personer årligt i et tilbud om ansættelse med løntilskud i henhold til 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller seniorjob.  Der har i årets løb i gennemsnit været 2 ansatte. 

Naturpleje projektet ledes i dagligdagen af naturvejlederne og sekretariatsleder. 

 

Desuden sekretariatsleder John Juul Henriksen. 

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 2014. 

 Sekretariatschefen har i løbet af 2014, 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 har flyttet arkivmaterialet, som tidligere var placeret i kælderen på Odense Slot, til 

Naturskolen Åløkkestedet.  

Sekretariatslederen har kontor på Naturskolen Åløkkestedet. 
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Tarup-Davinde Dag 2014. 
Over 3000 mennesker besøgte Tarup-Davinde området, da over 30 brugergrupper, sammen med 

Tarup-Davinde I/S, stillede op og fortalte om deres brug af området den 24. maj mellem kl. 9 til 17.  

Der var aktiviteter for alle aldre på Tarup-Davinde Dagen. Fra bålpandekager, svævebane over sø, 

krebsesnak, modelbådssejlads, vildtsmagning, mountainbikekørsel, orienteringsløb, spejderliv, 

stenslibning, dykning og vinterbadning, hunde og heste, fiskeklub og hjerteforening, Hudevad smede 

med ild i essen, naturskole og ude liv, lokale beboerforeninger og meget mere. 

 

Mediedækning om Tarup-Davinde området i 2014: 
 

Dato Medie Overskrift 

30/4-14 Ugeavisen Odense Annonce til Tarup –Davinde dagen 

10/5-14 Fyens, fyns amts  Rundt om Faaborg-Midtfyn 

21/5-14 Ugeavisen Odense Oplevelser på sø og land 

27/5-14 Fyens stift Krebsefangst gir panderynker 

3/6-14 Fyens stift Strid om skænt 

12/8-14 Midtfyns avisen Leerne var i sving 

28/8-14 Fyens  Cafe stiften arrangement 

27/9-14 Fyens En hånd i skoven 

30/9-14 Midtfyns posten Skovprojekt giver unge identitet 

14/10-14 Odense Værkstederne Indvielse af skovhjælperprojktet 

16/10-14 Midtfyns posten Lær at smede i hånden i efterårsferien 
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Udsætning af 100 strandtudser skyder projektet i gang 
De små padder, strandtudserne, er en art i hastig tilbagegang, og derfor vil et speciel-udruget 

kuld på ca. 100 små tudser blive sat ud i nye grusgravområder i Tarup-Davinde, mandag d. 

15.september kl. 9.00.  

Udsætningen er startskuddet til det store miljøprojekt, vi har arbejde på i flere år. Projektet omfatter 

gravning af nye lavvandede paddehuller og opsætning af hegn, så afgræsning kan forbedre 

livsgrundlaget for bl.a. strandtudserne. Desuden omfatter projektet forbedringer af naturværdierne ved 

Hudevad Kær og sikring af bestande af markfirben.  

Indsatsen er et stærkt forsøg på at redde bestanden af strandtudser på Fyns vigtigste indlandslokalitet. 

Projektet er forankret i et tæt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Odense og Nordfyns Kommuner, 

der har en særlig forpligtelse til at sætte ind over for såkaldte bilag 4 arter. Tilsammen har de tre 

kommuner delt udgifterne på i alt 1.330.000 mio. kr. med Natur Erhvervstyrelsen. 

Et konsulentfirma indsamlede i foråret haletudser og æg i Tarup-Davinde området. Og efter en 

beskyttet tilværelse i bassiner og fuld forplejning på tanglopper, er strandtudserne nu på vej tilbage, til 

de nyetablerede grusgravområder omkring Langagervej/Rolighedsvej i Tarup-Davinde. 
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Naturskolen Åløkkestedet 
Naturskolen er arbejdsplads for sekretariatslederen, to naturvejledere, en sekretær, en seniorjobber og 

periodevis en projektmedarbejder. 

 

Naturskolen rummer naturinfo og en generel udstilling om Tarup-Davinde. Her kan alle foldere om 

området hentes. Her er undervisningslokale og depotrum for naturvejledernes formidlingsudstyr. 

Naturvejledernes formidling foregår oftest på andre lokaliteter i Tarup-Davindes, hvor faciliteter og 

natur passer til de aktuelle aktiviteter.   

 

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 og eksterne samarbejdspartnere på Fyn. 

Naturvejlederne indgår i samarbejdet om naturovervågningen og planlægningen af naturplejen. 

 

Formidling for gymnasier og HF 
Gennem flere år har Tarup-Davinde og Naturskolen dannet rammen for mange 1. g og Hf klassers 

naturvidenskabelige grundforløb. Det er forløb, som skal være tværfaglige og rumme praktisk 

feltarbejde. 

De rene artsrige søer giver fantastiske muligheder for undervisning i søens økologi og ferskvandskemi. 

Efter aftale med grusgravsejerne om besøg i de aktive grusgrave får eleverne enestående billeder af 

istidsaflejringer og geologiske processer.   

 

  
Foto: Peter Braun                                                                                                       Foto: Carsten  
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Offentlige ture 
Naturvejlederne afholder hvert år en række offentlige tur med varieret indhold, som er med til at 

synligøre og profilere området. 

En af disse ture blev i 2014 afholdt i samarbejde med Fyns Stiftstidendes Cafe Stiften. En aftentur, der 

satte fokus på de ny opkøbte arealer mellem Rolighedsvej Ørbækvej med nye stiforløb, stedets 

naturpotentiale og kommende aktivitetsmuligheder. Aftenen sluttede af med et hyggeligt krebsegilde 

på shelterpladsen ved Østersøen. Krebsene, der delvis var fra egne søer, gav anledning til en god snak 

om udsætning og fangst i områdets søer. Fyns Stiftstidende, der tog imod tilmeldinger, kan fortælle om 

en stor interesse for stedet, da de 75 personer, der var plads, blev reserveret i løbet af få timer.   

 
 

 

 
 

                 
                  Foto: Niels Mogensen Svalebøg. Fynske Medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

Praktikanter 
Naturskolen får løbende henvendelser fra personer, der i forbindelse med jobtræningsforløb ønsker at 

komme i praktik på Naturskolen for at få indblik i en naturvejleders arbejde og afprøve sig selv i 

formidlingssammenhæng. Det er forløb, der er af 1 til 3 måneders varighed. Det har resulteret i 3 

praktikanter i løbet af 2014. Praktikanterne indgår som observatører eller praktiske hjælpere under 

planlagte arrangementer, men de bliver også stillet over for den opgave selv at arrangere og 

gennemføre ture. Den lokale børnehave har flere gange indgået i et samarbejde, hvor praktikanter har 

afprøvet nye muligheder for formidling. 
 

   

              

 
  

 

Udstillinger 
Et længerevarende samarbejde med Den Fynske Stenklub blev afsluttet i foråret 2014. Samarbejdet er 

foregået omkring udarbejdelsen af en permanent udstilling i Stenmuseet og udgivelsen af en 

publikation, hvor temaet er historien om grusgravene i Tarup-Davinde. Naturskolen har bidraget med 

artikler til plancher og publikation og har haft en aktiv rolle med fondsansøgninger og indgået i 

tovholderprocessen for projektet. 

Udstillingen åbnede og publikationen blev udgivet på Tarup-Davinde dagen den 14. maj 2014. 

Projektet har fået en del presseomtale og er med til at synligøre både Den Fynske Stenklub og Tarup-

Davinde området som et attraktivt besøgssted.  
 

 

              
Skærve slåning omk. 1915. Privat eje, 
stillet til rådighed af John Jørgensen 

 

 
                                                                                    Stenknuser                        Foto: Niels Hornstrup 
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Naturovervågning 
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. Formået er at skabe overblik over 

naturværdierne i området og danne grundlag for udførelsen af plejeplaner. I 2014 er der foretaget 

registreringer af biller, fugle og planter. Følgende er ganske små udpluk af de endelige 

afrapporteringer, som kan hentes i deres fulde omfang fra vores hjemmeside. 

                                                          

Billeundersøgelserne har dette år været koncentreret om de nyindkøbte områder mellem Ørbækvej 

og Rolighedsvej. De næsten ubevoksede, sandede og lerede søbredder og skrænter er levested for 

mange billearter. Her er fundet i alt 61 arter, hvoraf de 16 ikke tidligere er registreret i Tarup-
Davinde. 

 

  

Foto: Palle Jørum 

 

Ved bredden af den nygravede sø er der fundet eksemplarer af Rødbrystet glansløber Bembidion 

ruficolle. 

Denne art er ikke kun ny i Tarup-Davinde men i hele Danmark. 

 

De botaniske undersøgelser er sket 

på overdrevsarealet ved Nordsøen 

mellem P-pladsen og Nautilen. 

Her har en fin bestand af Priklæbet 

gøgeurt etableret sig. En art, der 

kun findes hist og her i Danmark, 

og som ikke er registreret andre 

steder i Tarup-Davinde. 
 

          

 

 

 

 

 
          

  Foto: Johanne Fagerlind 
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Foto: Kell Grønborg 

 

Ud over fine bestande af mere almindelige vandfugle, har Tarup-Davindes arealer også 

tiltrækningskraft for mere sjældne gæster som Hvidvinget Terne og Sorthovedet Måge, der har været 

på kortvarigt besøg i området. 
 

Samarbejde med forskellige brugergrupper og institutioner nu og i fremtiden 
Udviklingen af området og dets faciliteter sker i stigende grad sammen med brugergrupper. Det er ikke 

altid den gamle foreningsstruktur, som er udgangspunktet længere. Nu er de sociale medier i højere 

grad blevet mødestedet for f.eks. hestefolk, mountainbikene og fuglefolk med særlig interesse for 

Tarup-Davindeområdet.  

Efter dialogen på nettet mødes man på Naturskolen til en snak om planer, ideer og ønsker. Derefter 

følger besigtigelse ude i de aktuelle naturområder, og der lægges planer for arbejdet. De frivillige får 

stillet værktøj til rådighed og arbejdet kan gå i gang… 

Samarbejdet har foreløbigt resulteret i nye veldefinerede og godt skiltede mountainbikespor på Ibjerg. 

Sporene laves med nedkørsler, hop og kurver, så der er udfordringer til erfarne voksne kørere og baner 

til mere urutinerede efterskoleelever. 

I forhold til plejen af naturen, så er der blevet foretaget en særlig indsats for ynglefuglene på øerne af 

lokale fuglefolk. Opsætning, pasning og tilsyn af fuglekasser til den fåtallige hulrugende hvinand 

foretages også af frivillige. 

Hestefolkene bliver formentligt de næste, som griber motorsav, rive og spade og går i gang med 

etablering af ridestier i samarbejde med Tarup-Davinde I/S 

Et par gange om året mødes Netværket for friluftsliv på Naturskolen. Her deltager friluftsundervisere 

fra diverse skoler og institutioner, som alle har det til fælles, at de arbejder med pædagogisk friluftsliv 

i Tarup-Davinde området. Dette netværkssamarbejde har ført til flere konkrete projekter. Køjekredsen 

blev delvist finansieret med fondspenge, som nogen af netværksskolerne var praktiske medarbejdere 

og medansøgere på. Der er desuden etableret en grej Box ved Davinde Sø med kajakker og andet grej. 

Dette er sket i samarbejde med Grejbank Fyn. I 2014 og i 2015 laves der desuden store adventure 

arrangementer, som bliver planlagt og afviklet i netværkssamarbejdet.  
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Samarbejdet med Den Frie Lærerskole i Ollerup har stået på i 2 år.  En del af samarbejdet har været 

naturvejledernes formidling for de studerende på friluft linjen nede på lærerskolen. Men en stor del af 

de studerendes erfaring og praksis omkring friluftsliv foregår i Tarup-Davinde området. Her har de 

lærerstuderende formidlet for HF og gymnasieelever samt deltaget i planlægning og afvikling af 

adventure race sammen med netværksskolerne. Til foråret laver naturvejlederne certificeret kano 

instruktør uddannelse i samarbejde med Lærerskolen og DGI, her er kursisterne både studerende fra 

Lærerskolen og friluftsfolk fra Netværket. 

Den høje faglighed og spændende sparring 

med studerende og undervisere på 

lærerskolen har været meget værdifuld for 

den fortsatte udvikling af fagligheden 

omkring friluftsliv i Tarup-Davindeområdet 

og for naturvejlederne på Naturskolen.  

 

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 

(Danmarks Jæger Forbund) rettede i 2014 

henvendelse til Tarup-Davinde I/S med en 

række ideer og synspunkter, vedrørende 

natur og vildtpleje samt jagt på en del af 

Tarup-Davinde området.  

Bestyrelsen inviterede jægerne til et møde 

hvor der var en god diskussion om JKF´s henvendelse og forslag, bl.a. om den store rolle jægerne har i 

forhold til naturforvaltning i det åbne land. Bestyrelsen besluttede efterfølgende, at der ikke drives jagt 

på selskabets arealer, men opfordrede jægerne til at bruge Naturskolen Åløkkestedet i forbindelse med 

jagttegnsundervisning. Der stilles fortsat arealer til rådighed for hundetræning (herunder 

jagthundetræning) bl.a. til Dansk Retriever Klub, Dansk Ruhår Klub og Spanielsklubben, ligesom 

skydning med riffel på skydebanen på Ibjerget fortsætter.  
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Status for Davinde Stenmuseum 2014 
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.  

I 2014 blev udstillingen: TARUP-DAVINDE GRUSGRAVE et landskab i forvandling indviet under 

Tarup-Davinde Dagen. 

Møder og arrangementer: 
Medlemsmøde: 

D. 12 april afholdt stenklubben medlemsmøde i Museet. Bent Nielsen holdt et foredrag med titlen:  

”Fra klippe til sand.” 

- Jordens opbygning og nogle af de processer der skaber bjerge og kløfter. 

- Hvordan erosionen og forvitringens kræfter nedbryder det hele igen og danner sand, 

  nye bjergarter m.m. 

- En gennemgang af de forskellige sandtyper og de vigtigste mineraler i sand. 

Med et meget fint og omfangsrigt Power Point show gav Bent en grundig gennemgang af ovennævnte 

punkter. 

 

Den 15. juni havde vi i samarbejde med Nordvestsjællands Stenklub og Holbæk astronomiske 

Forening arrangeret en familietur til en grusgrav i Tarup-Davinde. Alt i alt et fint fremmøde og stor 

aktivitet blandt de mange børn og voksne. Som sædvanlig blev dagens fund gennemgået, da vi vendte 

tilbage til Museet. 

Tarup - Davinde Dagen: 
Som beskrevet i Status for Stenmuseet 2013 har en gruppe af Den fynske Stenklubs medlemmer 

bistået af Naturskolens medarbejdere arbejdet på projektet: 

TARUP-DAVINDE GRUSGRAVE et landskab i forvandling 

Da Tarup – Davinde I/S havde 25 års jubilæum i 2014, var det oplagt at færdiggøre vores projekt til 

fejring af jubilæet d. 24/5-2014. 

Dette indebar en renovering af store dele af Stenmuseet. 

Gulvene er blevet frisket op med ny maling. Reolerne i rummet med ledeblokke er ligeledes blevet 

malet, der er sat ekstra hylder op og skiltene er udskiftet.  

I fossilrummet startede vi med at flytte de store montrer, der er dækket af glas. Vi fik fræset 

installation i gulvet, så vi kunne indbygge lysdioder i alle 12 montrer, der også blev malet. Lyset i 

loftet blev udskiftet, og ovenlysvinduerne blændet af, idet en pc og projektor indgår i Grusgravenes 

Historie.  

Der er således blevet plads til 6 stk. meget flotte plancher. 

Der er endvidere udarbejdet et hæfte på 56 sider. 

Der er foreløbig lavet 2 stk. dias-shows. Billederne stammer dels fra indscanning af gamle fotos, som 

vi lånte af tidligere medarbejdere fra grusgravene, dels har Niels Hornstrup stillet hele sin store 

samling af billeder fra Tarup Davinde til rådighed. 



 

19 

 

På selve dagen fik vi sagt tak til alle, der har medvirket til 

projektets gennemførelse, med en reception. Stenklubben 

var vært, og Anders W. Bertelsen fra Odense byråd holdt 

tale for alle bidragydere, såvel fra området, fra Naturskolen 

og fra Den fynske Stenklub med venner af klubben. 

 

Den officielle åbning blev ligeledes foretaget af Anders W. 

Bertelsen, hvorefter publikum fik adgang. 

 

 

Vi må sige at vi er stolte over den opbakning vi har fået fra alle sider, vi er stolte af det opnåede 

resultat, og vore mange gæster uddeler megen ros.  

Vi har også haft den glæde, at besøgstallet på vore faste åbningsdage den 2. søndag i hver måned er 

gået op efter TD-Dagen. 

Så har vi været i kontakt med Hudevad Smedjemuseum og aftalt, at vi prøver at henvise til hinanden, 

når vi holder åbent hus på samme dag i måneden.  

Stenklubbens første medlemsmøde efter sommerferien blev afholdt i museet d. 7/9-2014. Som 

sædvanlig var emnet: Sommerens fund. Klubbens medlemmer medbringer sten og fossiler fra deres 

ture til strand og grusgrav i løbet af sommerferien. Fundene bliver gennemgået og diskuteret. 

Søndag d. 21 september var det Geologiens Dag. Fremmødet kl. 10 var ret beskedent, men efter en 

kort velkomst, startede turen ud i området, hvor Carsten gav en orientering om naturplejen, der forgår i 

Naturskolens regi. I grusgraven var det Peter, der flækkede forskellige ledeblokke, og der blev blandt 

andet fundet en blok med Ortoceratit og en fin musling. Carsten kom igen på banen og viste deltagerne 

ned til nogle fine profiler og huller fra digesvaler. 

I museet havde vi også en del gæster, som fik lejlighed til at se sig om i samlingerne, og vi havde 

opstillet en af vore stenslibemaskiner, så børnene kunne prøve at slibe et stykke silkespat. En fin dag 

med omkring 50 besøgende. 

Som et fast punkt på programmet, afholder Strandstensgruppen møde 1 gang hver måned. Forskellige 

geologiske emner tages op af Ole Allan Jensen, og deltagerne får en forklaring på medbragte sten og 

fossiler. Vi har haft den fornøjelse, at se deltagerantallet stige en smule i løbet af året. 

For os i TD-udvalget er det meget positivt, at Naturskolen også i 2014 har haft besøg af en række 

skoleklasser i museet, og vi har også haft besøg af andre klubber og en del private gæster. 

Stenmuseets hjemmeside har fået et nyt og mere moderne layout.  

Som noget helt nyt arbejder vi med en stor database, som indeholder billeder, og oplysninger om 

museets udstillede ledeblokke, fossiler og sand. Der er også mulighed for at se alle danske registrerede 

Danekræ. Endvidere ligger der forskellige artikler m.m.  Man kan slå op på 

www.davindestenmuseum.dk, gå ind under ”Database” og tage en tur rundt i de mange opslag. 

2015: 

Vi har stadig en række opgaver med vedligeholdelse af bygning og interiør. Maling indvendig og 

udvendig, udbygning af belysning på de udstillede genstande, sikring af nogle sten og mineraler af 

særlig værdi, som senere bliver udstillet på museet. 

http://www.davindestenmuseum.dk/
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Vi påtænker at starte en: Guideskole. 

Oplæg til projektet sendes til nuværende guider og Naturskolen omkring nytåret 2014, hvor jeg beder 

om input og ønsker fra alle. Derefter laves et oplæg til de emner, der skal behandles, og vi vil prøve at 

finde nogle medlemmer, der gennem deltagelse gøres parate til opgaven som fremtidens guider i 

museet. Naturskolens naturvejledere er velkomne til at deltage både i den indledende fase og i selve 

skolen. 

Lidt statistik 
2139 besøgende heraf 611 børn.  

16 skoleklasser har besøgt Museet 

11 søndagsåbent med i alt ca. 301 besøgende heraf 35 børn. 

32 gange har stensamlingen været åben uden for normal åbningstid 

7 gange har strandstensgruppen holdt møde med i alt 91 deltagere.  

Der har været arbejdet 56 dage. 

Rengøring 12 gange 

 

Januar 2015 

Kurt Jeppesen 

Den fynske Stenklub  

Udvalgsformand 
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner 2014  
af Tom Møller Pedersen 

 

Museet går nu ind i sin 6. sæson, og vi har fundet en rimelig frekvens for afvikling af de forskellige 

aktiviteter. Der er åbent alle søndage i månederne maj til oktober, og der er en særlig åbningsdag for 

skolebørn i efterårsferien ligesom vi fastholder et julearrangement omkring 1. søndag i advent. 

Der er ligeledes adgang hver torsdag fra kl. 10.00 – 11.30. 

 

Vi har en fælles markedsføring omkring aktiviteter med Stenmuseet. Det har givet gode besøgstal, og 

vi venter os meget af det fortsatte samarbejde. I alt 400 voksne og børn besøgte museet i 2014. 

Der er registreret og dokumenteret kunstsmedegenstande fra Hudevad Smedje i mere end 30 fynske 

kirker. Det drejer sig overvejende om kirkekroner, altergitre samt låger og 

udvendige gitre. Som et led i vor PR-virksomhed 

er det hensigten at fremstille specialbrochurer til 

hver enkelt kirke, hvor netop den aktuelle kirkes 

kunstgenstande er afbilledet med proveniens 

(forklaring). Dette er indtil videre realiseret til 21 

fynske kirker, der alle har modtaget vores tiltag 

godt. Ovenfor ses en (af to) kirkekroner i Rolfsted 

Kirke fra 1926 samt detalje fra altergitteret i 

Fraugde Kirke fra 1951. 
 

Fotos: Svend Aage Rasmussen. 

Ved at downloade en særlig ”app” fra Tarup-Davindes hjemmeside, er det muligt – via mobiltelefonen 

– at blive guidet på cykel- og gåture til besøg i blandt andet de to kirker. 

Årslev Kirke har, som så mange andre kirker fra 

middelalderen, haft sin egen ”kvindeindgang”. Denne er 

for længst lukket så både mænd og kvinder har fælles 

indgang gennem våbenhuset. I Årslev har man 

imidlertid bevaret ”kvindernes sti”, der starter med en 

låge ud til vejen og derefter fører op til den blændede 

indgang. Lågen, som var af træ, er fornylig erstattet med 

en jernlåge, fremstillet i af Smedjens Venner. Bemærk 

det indsatte kvindesymbol. 

Fotos: Tom Møller Pedersen 

Ved Hellerup Kirke var opgangen til klokketårnet relativ 

usikker, så her har man, efter bestilling, fået opsat et 

smedejernsrækværk, der sikrer den ellers noget usikre 

adgangen til klokketårnet.                    

 

 

 
Fotos: Tom Møller Pedersen 
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Naturvejledninger 
 

 

 

Tallene er udtryk for alle de personer, der har modtaget naturvejledning af Naturskolens naturvejledere. 
Der har i 2014 været en stigning på 403 personer, der har modtaget naturvejledning. 
Den største stigning ligger på lærerkurser, og skyldes det samarbejde, der er etableret Den frie Lærerskole og 

Naturskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Off. arr. Skoler mm. Bestilte arr. Lærerkurser I ALT

År 2010 328 3502 603 118 4551

År 2011 598 3282 497 279 4656

År 2012 483 3190 308 96 4077

År 2013 372 2616 447 152 3587

År 2014 381 2608 539 462 3990
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Geografisk opdelt 
 

 

 

Samtlige naturvejledninger er medtaget i diagrammet. Bortset fra de offentlige ture er de geografisk opdelt 

efter hjemsted.  

Den store stigning fra Faaborg-Midtfyn Kommune skyldes bl.a. at flere af kommunens afdelinger har valgt, at 

afholde deres personaleture i Tarup-Davinde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Off. arr. Odense
Faaborg-
Midtfyn

Øvrige Fyn
Udenfor

Fyn
I alt

År 2010 328 2560 320 1317 26 4551

År 2011 598 2397 857 702 60 4614

År 2012 483 2002 774 726 92 4077

År 2013 467 2185 380 640 22 3694

År 2014 381 2020 874 602 113 3990
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Skole og gymnasier/HF, Kommunale/statslige og andre 
 

 

 

Der har i 2014 været en mindre stigning af personer fra skoler og institutioner, der har modtaget 

naturvejledning. Stigningen skyldes til dels, at der er tendens til at skolerne kommer med større grupper ad 

gangen. Gruppen andre dækker over privat-, fri- og efterskoler, som fortsat udgør en relativ stor del af 

Naturskolens besøgende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunale+statslige Andre I alt

År 2008 1709 423 2132

År 2009 1496 320 1816

År 2010 2265 1237 3502

År 2011 2634 644 3278

År 2012 2182 955 3137

År 2013 1846 568 2414

År 2014 1986 622 2608
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Antal personer 
 

 
 

 
Kategorien andre organiserede brugere dækker over afholdte stævner og sekretariatslederens arrangementer. 

Det samlede antal personer, der har besøgt Tarup-Davinde i en organiseret sammenhæng i 2014 er 14.823. 

Der kan dog i denne optælling være personer, der tæller med i flere kategorier. 

Det samlede tal for organiserede brugere er 4. 528 højere end i 2013, og skyldes især gæster på Tarup-

Davinde dagen, som ikke blev afholdt i 2013, og et meget fint besøgstal fra stenmuseet. 
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Naturvejledninger 3.990

Dagophold på shelterplads 1.784

Overnatninger 1.831

Kanoer 556

Skeifa 311

Stenudstillingen 2.139

Åben Smedje 400

Andre organiseret bruger 350

Lærerskolen 462

Tarup Davinde dagen 3.000
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Selskabsoplysninger 
 
 
 
 

 
 
Selskab Tarup-Davinde I/S 

Nørregade 36-38 
5000 Odense C 
 
 

 

 Telefon: 40 26 27 30 
 Hjemmeside: www.oversoeogland.dk 
 E-mail: jjhe@odense.dk 
   
 Regnskabsår: 1. januar – 31. december 
 CVR-nr. 26 46 56 21 
   

Bestyrelse Anders W Berthelsen, formand  
 Anne-Merete Mikkelsen, næstformand  
 Åge Priisholm  
 Claus Houden  
   
   
   
   
   
Direktion John Juul Henriksen  
 Sekretariatsleder  
   
   

Revision EY  
 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
 Englandsgade 25  
 5000 Odense C  
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Hoved- og nøgletal 
 
 
 

Oversigt over væsentlige økonomiske 
nøgletal  
i 1.000 kr. 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2013 

Regnskab 
2012 

Regnskab 
2011 

 
Resultatopgørelsen 
(omkostningsbaseret) 
Resultat af ordinær driftsvirksomhed 
 

 
 

2.224 

 
 

2.150 

 
 

2.210 

 
 

2.512 

Balance, aktiver 
Anlægsaktiver i alt 
Omsætningsaktiver 
Likvide beholdninger 
 

 
29.765 

3.378 
6.874 

 
21.146 

3.636 
16.182 

 
21.183 
4.315 
7.144 

 
16.411 
6.508 
2.006 

Balance, passiver 
Egenkapital 
Kortfristet gæld 

 
39.335 

1.218 

 
39.172 

2.194 

 
29.960 
3.174 

 
23.794 
1.131 
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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 2014 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 Levetider 

Bygninger  30 år 

Bygninger på lejet grund 10 år 

Småbygninger 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. 
 
 
 

 
 



 

32 

 

 
 
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            6 år 

 Kanoer/både    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 

 2014 Budget 2014 2014 

Indtægter:    

Lejeindtægter -97.400 -97.400 -99.258 

Indtægter fra Naturskole -220.500 -220.500 -375.921 

Landbrugsstøtte -115.000 -115.000 -159.073 

Indtægter i alt -432.900 -432.900 -634.252 

    

Driftsudgifter:    

Administrationsomkostninger 108.900 108.900 80.410 

Møde og rejseudgifter 15.000 15.000 1.234 

Drift af ejendomme 311.000 311.000 237.239 

Personaleudgifter 1.775.145 1.775.145 1.690.532 

Kørselsgodtgørelse 50.000 50.000 49.034 

Drift af Naturskole 100.000 100.000 115.566 

Anskaffelser til Naturskolen 20.000 20.000 19.293 

Naturpleje - fællesudgifter 240.000 240.000 221.753 

Projekter:    

  Lukning af P-plads ved Davinde sø - hegn 40.000 40.000 0 

  Udskiftning af bord-bænkesæt i området 15.000 15.000 0 

Informationsmateriale 71.000 71.000 10.678 

Udstilling på Høloftet 0 0 9.725 

Tarup-Davindedagen 40.000 40.000 40.057 

Skovhjælperprojekt 20.000 20.000 42.738 

Naturovervågningsprojektet 20.000 20.000 15.096 

Grusgravenes Historie 0 0 31.394 

Retableringer:    

  Hegning Ibjergvej 20 A 25.000 25.000 0 

Etablering af nye faciliteter:    

  Projektmedfinansiering 50.000 50.000 0 

  Nyt bookingsystem 0 0 6.012 

  Ridestier 0 0 1.089 

  Vandeksperimentarium 0 0 -30.000 

  Teambuilding 0 0 1.319 

  Bevæg dig over sø og land 0 0 -34.895 

  Vandeksperimentarium-opbevaringsrum 0 0 49.440 

  Skurvognsprojekt 0 0 35.706 

  Fra Landsby til Landsby 3.000 3.000 73.487 

Stenudstilling 5.000 5.000 5.340 

Maling af shelters, skyttehusene 0 0 8.422 

Hudevad Smedie Museum 38.500 38.500 71.392 

Advokatomkostninger 55.000 55.000 48.659 

Driftsresultat før finansiering 2.569.645 2.569.645 2.166.468 

    

Renter:    

Finansielle indtægter -205.565 -205.565 -68.424 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2.364.080 2.364.080 2.098.044 

    

Anlægsudgifter:    

Køb af arealer  1.000.000 1.000.000 8.156.398 

Anlæg af aktiviteter 615.000 615.000 905.935 

    

Resultat i alt 3.979.080 3.979.080 11.160.377 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december i hele kr.  (Omkostningsbaseret resultatopgørelse) 
 

Note  Kor. Budget Regnskab 

  2014 2014 2013 

 Lejeindtægter -97.400 -99.258 -100.270 

 Indtægter fra Naturskole -220.500 -375.921 -287.827 

 Landbrugsstøtte -115.000 -159.073 -154.242 

 Nettoomsætning -432.900 -634.252 -542.339 

     

 Administrationsomkostninger 108.900 80.410 95.983 

 Møde og rejseudgifter 15.000 1.234 927 

 Drift af ejendomme 311.000 237.239 158.134 

 Andre eksterne omkostninger 434.900 318.883 255.044 

 Bruttoresultat 2.000 -315.369 -287.295 

     

 Personaleudgifter 1.775.145 1.690.532 1.652.165 

 Kørselsgodtgørelse 50.000 49.034 37.052 

 Drift af Naturskole 100.000 115.566 93.663 

 Anskaffelser til Naturskolen 20.000 19.293 23.217 

 Naturpleje - fællesudgifter 240.000 221.753 212.897 

 Informationsmateriale 71.000 10.678 15.790 

 Naturovervågningsprojektet 20.000 15.096 15.802 

1 Projekter:    

   Lukning af P-plads ved Davinde sø - hegn 40.000 0 0 

   Udskiftning af bord-bænkesæt i området 15.000 0 0 

 Udstilling på Høloftet 0 9.725 0 

 Tarup-Davindedagen 40.000 40.057 0 

2 Skovhjælperprojekt 20.000 42.738 0 

3 Grusgravenes Historie 0 31.394 0 

 Retableringer:    

4   Hegning Ibjergvej 20 A 25.000 0 0 

 Etablering af nye faciliteter:    

   Vandeksperimentarium 0 0 827 

   Teambuilding 0 0 -10.971 

   Bevæg dig over sø og land 0 -34.895 57.359 

5   Projektmedfinansiering 50.000 0 0 

   Ridestier 0 1.089 0 

   Vandeksperimentarium 0 -30.000 0 

   Teambuilding 0 1.319 0 

   Vandeksperimentarium 0 49.440 0 

   Skurvognsprojekt 0 35.706 0 

   Nyt bookingsystem  6.012 54.003 

6   Fra Landsby til Landsby 3.000 73.487 0 

 Maling af shelters, skyttehusene 0 8.422 0 

 Stenudstilling 5.000 5.340 -30.602 

7 Hudevad Smedie Museum 38.500 71.392 95.629 

 Advokatomkostninger 55.000 48.659 159.073 

 Projekter:    

   Grusgravenes historie   190 

 
Driftsresultat før afskrivninger og 

finansiering 
2.569.645 2.166.468 2.088.799 

 Afskrivning på anlægsaktiver 190.000 125.749 137.860 

8 Finansielle indtægter -205.565 -68.424 -76.305 

 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2.554.080 2.223.793 2.150.354 

     

 Årets resultat  2.223.793 2.150.354 

 Forslag til resultatdisponering    

 Overført til egenkapital  2.223.793 2.150.354 
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Balance 31. december i hele kroner 

 

Aktiver 

  2014 2013 

Note Materielle anlægsaktiver   

9 Grunde og bygninger 24.851.431 16.695.033 

10 Ombygningsudgifter 4.913.547 4.451.306 

 Materielle anlægsaktiver i alt 29.764.978 21.146.338 

    

 Tilgodehavender fra salg 77.463 21.952 

 Tilgodehavende moms 505.124 317.922 

 Tilgodehavende øvrig 10.000 61.235 

 Tilgodehavender i alt 592.587 401.109 

    

11 Værdipapirer - kursværdi af obligationer 3.321.645 3.635.508 

    

 Nordea 6.872.095 16.180.193 

 Kasseforskud 2.098 2.166 

 Likvide beholdninger 6.874.194 16.182.359 

    

 Aktiver i alt 40.553.404 41.365.314 

 

 
 

 
 

Passiver 

  2014 2013 

Note    

 Indskudskapital 39.171.530 29.959.733 

  - Værdireguleringer (ikke realiseret) 11.956 -14.857 

  - Regulering af bygningsværdi -156.607 -156.607 

  - Afskrivning tilgodehavende salg -4.875  

  - Afskrivning på ombygning -11.338  

  - Øvrig regulering 1.879  

  - Indskud fra Interessenterne 2.546.283 2.533.615 

 Anlægstilskud 0 9.000.000 

 Overført resultat -2.223.793 -2.150.354 

12 Egenkapital 39.335.035 39.171.530 

    

 Skyldige omkostninger    

  - Periodeafgrænsningsposter 191  

  - Remittering (ventende udbetalinger) 1.218.178 2.193.784 

 Skyldige omkostninger 1.218.369 2.193.784 

    

 Passiver i alt      40.553.404 41.365.314 
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Personaleoversigt pr. 31/12 2014. 

 

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 2-4 

medarbejdere 

Ansat med løntilskud i henhold til lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

Ansat i seniorjob fra 4/2-2013 - 3/9-2014 

Akademisk medarbejder – 

Naturskolen Åløkkestedet 

Ansat med løntilskud i henhold til lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats 

  

 

De samlede personaleudgifter i 2014: kr. 1.690.532 

 

Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til 

resultatopgørelse 

Mio. kr. 

Årets resultat efter regnskabsopgørelsen 2.224 

+ aktiverede anskaffelser 8.156 

+ aktiverede ombygninger 906 

- tilskud fra Lokale og Anlægsfonden 0 

- salg af aktiver 0 

- af- og nedskrivninger -126 

+ andre reguleringer (eks. pensioner og leasing) 0 

Årets resultat efter resultatopgørelsen 11.160 
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Noter til årsregnskabet: 

Note 1 - Projekter 

Lukning af P-plads ved Davinde sø – Første fase blev gennemført i 2013 og den resterende del af 
projektet er gennemført i 2014 og betalt på konto ”Naturpleje-fællesudgifter”. 
 

Udskiftning af bord-bænkesæt i området - Projektet er udskudt til 2015 

Note 2 – Skovhjælperprojekt 

Skovhjælperprojekt er startet op i 2013 – Der har været væsentlig flere 

etableringsudgifter end budgetteret til bl.a. forbrugsmaterialer, udskiftning af låse, samt 

småreparationer. 

Note 3 – Grusgravenes historie 

Tilskud fra den Faberske Fond på 37.000 kr. til projektet ”Grusgravens historie” blev indbetalt i 
2013. Projektet er gennemført i 2014, hvor udgifterne er afholdt. 
 
Note 4 – Hegning Ibjergvej 20 A 
Projektet er gennemført i 2014 og betalt på konto ”Naturpleje-fællesudgifter”. 
 
Note 5 – Projektmedfinansiering 
Der har i 2014 ikke været projekter som skulle medfinansieres fra denne konto. 
 
Note 6 – Fra Landsby til Landsby 
Projektet er gennemført i 2014, bl.a. via tilskud fra Friluftsrådet på kr. 73.000. Dette tilskud tilgår 

selskabet i 2015. 
 
Note 7 – Hudevad Smediemuseum 

Der har i 2014 været stigende driftsomkostninger, herunder problemer med og 

reparation af alarmanlæg. 

 
Note 8 – Finansielle indtægter 
 
 
 
 
 

Note 9 – Grunde og bygninger 
 

Der er i årets løb indgået 3 handler. 

Købsår Sted Størrelse i m2 Købs-/salgspris 

1992 Udlodgyden 23 152.384 556.627 

 Rolighedsvej 23D 153.225 484.377 

1993 Rolighedsvej 29 55.371 184.250 

 Ørbækvej 820 76.273 273.000 

1994 Hudevad Byvej 20 162.685 856.239 

 Møllevej 12 53.011 193.490 

1996 Møllevej 11 a 97.158 443.750 

1997 Smedebakken 13 65.935 0 

1998 Phønix-arealet 220.350 875.000 

 Rolighedsvej 29 12.000 52.400 

 Salg af areal  -508 

2000 Tingkærvej 169 103.489 1.250.000 

Bankkonto -16.556 

Obligationer -51.868 

Kurtage ved obligationshandel 0 

I alt -68.424 
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2001 Tingkærvej 215 101.391 1.460.000 

 Solgt Tingkærvej 169 -10.400 -675.000 

 Solgt Tingkærvej 215 -20.000 -789.000 

2002 Solgt Tingkærvej 169  -24.120 

2004 Hudevad Byvej 2 84.268 526.675 

2005 Køb af Ibjergvej 12 1.780 600.000 

 NCC’s grusgrav 171.421 1.102.991 

2006 Ibjerget m.m. 493.611 3.000.000 

2007 Solgt Ibjergvej 12 -1.780 -600.000 

2008  Solgt Hudevad Byvej 24 -350 -15.750 

2010  Møllevej 6 161.772 2.190.000 

2012 Rolighedsvej 128 3.638 918.808 

 Davinde Sø 228.448 1.827.584 

 Ørbækvej 774 142.148 1.137.184 

 Ravnegården 80.656 645.248 

 Solgt Bjerggårdssøen -1.959 -12.605 

2013 Ravnegården - restkøbesum 30.445 234.426 

2014 Langagervej 1 905.037 7.717.073 

 Smedebakken 23 30.441 239.325 

 Åvej 31 24.823 200.000 

Køb i alt 3.607.716 24.851.431 
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Note 10 - Ombygningsudgifter  

 

    

Ombygning 

af Hudevad 

Byvej 20 

Fornyelse 

af tag på 

Natur-

børnehave

n 

 

 

Shelter 

ved 

Davinde 

Sø 

Ombygning 

af Høloft 

Toiletbyg-

ning Phønix 

tilslutning til 

off. Kloak 

Toiletbyg-

ning Anes 

Høj 

Roligheds-

vej 128 

Naturskolen 

ombygning af 

gasanlæg 

Tunnel 

Ibjergvej 

11 a 

Langagervej 

1 – Pavillon 

og 

maskinhal  

til 

Skovhjælper

projekt 

                   

Bogført værdi pr. 

31/12-13        383.357  

       

137.084  

 

7.517        617.338  137.956 326.652 70.750 54.390     

Tilgang i 2014 0 0 
0 

0 0 0 0 0 751.765 46.763 

Afgang i 2014 0 0 
0 

0 0 -150.000 0 0 0 0 
Afskrivning pr. 

31/12-14         -38.335      -9.792  

 

-7.517         -28.576  -9.854 -23.332 -4.717 -3.626 0 0 

       
 

          
 

Bogført værdi pr. 
31/12-14        345.022  

       
127.292  

 
0        588.762  128.102 153.320 66.033 50.764 751.765 46.763 

           

Afskrives fra år 
2013:   

 
 

      

Toiletbygning Phønix   
 

 
      

Toiletbygning Anes 

Høj   

 

 
      

    
 

 
      

Afskrives fra 2014   
 

 
      

Rolighedsvej 128 - ombygning af bryggers og bad 
 

 
      

Naturskolen ombygning af gasanlæg 
         

   
         

Afskrives fra 2015  
         

Tunnel Ibjergvej 11 

a  

         

Langagervej 1 – Pavillon og maskinhal til 

Skovhjælperprojekt 
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Renovering af Renovering af 

Hudevad Smedje Hudevad Smedje 

Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 

Egne lokaler Lejede lokaler 

        

Bogført værdi pr. 31/12-13 2.294.871 410.053 

Tilgang i 2014 0 0 

Afgang i 2014 0 0 

Afskrivning pr. 31/12-14 -88.264 -68.343 

        

Bogført værdi pr. 31/12-14 2.206.607 341.710 
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Note 11 - Værdipapirer - kursværdi af obligationer 

 
 

1.000 kr. Nominel værdi  Kurs 31/12 2014 Kursværdi 

    

KommuneKredit 4% 2019 4.443 101,45 4.508 

Realkredit Danmark 3% 2026 1.003.685 104,00 1.043.832 

Nykredit (Totalkredit) 1% 2018 2.238.448 101,33 2.268.264 

KommuneKredit 4% 2016 4.991 101,00 5.041 

I alt 3.251.567  3.321.645 

 
 
 

 
 
Note 12 - 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 
                   

 Primo 2014 Bevægelse Ultimo 2014 

Odense kommune 26.114.353 109.004 26.223.357 

Faaborg Midtfyn kommune 13.057.177 54.501 13.111.678 

I alt 39.171.530 163.505 39.335.035 
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                                                                                   Billeder fra året der gik. 

 

 

Der var lidt blødt i 
Hudevad Kær 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Ny sti rundt om Røllehøj                                              

 

 

 

P-Pladsen på 
Udlodsgyden blev 
lukket, og der kom 
nyt skilt op på  
Ørbækvej til den  
nye p-plads på 
Davinde Søvej.                                                                                                                                                     Vi havde besøg af 
                                                                                                                                                                                firmaet Rice som 
                                                                                                                                                                                skulle have billeder i 
                                                                                                                                                                                hus til deres nye  
                                                                                                                                                                                katolog. 
                                                        

 

 
 

 

       Skovhjælper i Tarup-Davinde 
       Projektet blev officielt indviet 
       med prompt  og pragt.  
       De vil i det daglige være at  
       finde rundt om på Tarup- Davindes 
       område.  

       


