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Årsberetning 2015
Årets Resultat.
Årets resultat for 2015 blev – 2.173.063 kr. Budgettet lød på – 2.929.088 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 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.

Bestyrelsens medlemmer i 2015:
Formand, byrådsmedlem Anders W. Berthelsen
Næstformand, byrådsmedlem Anne-Merete Mikkelsen
Byrådsmedlem Åge Priisholm
Byrådsmedlem Claus Houden

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

Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2015:
9. marts, 4. september og 30. november.
Tre af møderne blev afholdt på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet.
En planlagt besigtigelsestur d. 12. juni til Hindsgavl Naturcenter og Eriksholm ved Gyldensten strand blev
aflyst pga. at flere bestyrelsesmedlemmer deltog i valgkampen i forbindelse med folketingsvalget d. 18. juni
2015. Turen søges gennemført i 2016.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2015.

Arealkøb
Tarup-Davinde I/S har i 2015 købt et mindre areal af Poul og Jytte Jensen, Hudevad Byvej 14, i tilknytning til
selskabets arealer ved Naturskolen Åløkkestedet. Arealet er på 4198 m2.
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Salg af arealer
Der er solgt arealer i 2015. I forbindelse med købet af kerneområdet af Nymølle Stenindustrier A/S i 2013,
forpligtede Tarup-Davinde I/S til at gennemføre en række aftaler om salg til naboer, som Nymølle
Stenindustrier A/S havde indgået med de pågældende naboer. Salget er gennemført uden omkostninger for
Tarup-Davinde I/S, til følgende naboer:
Katharina og Kasper Pedersen, Langagervej 64:
Tove og Knud Erik Hansen, Rolighedsvej 112:
Ulla og Riber Hansen, Ørbækvej 777:
Poul Nielsen, Åvej 27:
Ruth og Jens Hendriksson, Åvej 29:

8.981 m2
11.700 m2
5.571 m2
3.541 m2
2.421 m2

Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2015 ca. 357 ha.

Hegning af nye arealer
Hegn til græsning er sat op på et areal i 2015, rundt om Birkum Sø, på nordsiden af Ravnegård Sø samt i den
østlige nede af kerneområdet i forbindelse med etableringen af tudsesøer. Hegningerne er en del af et stort
naturprojekt, som er gennemført via Faaborg-Midtfyn, Odense og Nordfyns Kommuner.

Etablering af faciliteter
På tre af selskabet græsningsarealer er der i 2015 etableret skyggegivere, således dyrene kan komme i skygge.
Det er ”Tarup-Davinde mod,ellen” som fortsat bruges når der etableres skygge.

5

Der er etableret en hundeskov vest og nord for Langager Sø, med p-plads og tilkørsel fra Ørbækvej via
Langagervej. Hundeskoven er hegnet og der er lavet en opdeling, således at en mindre del af hundeskoven kan
lukkes af i yngleperioden. Den officielle indvielse sker i 2016.

Der er i løbet af 2015 løbende sket en udbygning af området stinet, i forhold til de planer som lægger for
udmøntning af stisystemet.

I samarbejde med Tarup-Davinde Trailbuilders er der i løbet af 2015 etableret et ensrettet singletrack (MTB
spor) på Ibjerget. Sporet er etableret via frivillig indsats og Tarup-Davinde I/S har bidraget med skilte og
stolper, således der nu er en klar skiltning af sporet.
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I forbindelse med Nymølle Stenindustri´s retablering og aflevering af graveområdet nord for Lille Ibjerg Sø, er
der etableret en ny badesø i Tarup-Davinde området. Stranden er efterfølgende bearbejdet, således den er klar
til ibrugtagning fra badesæson 2016.

Der er i årets løb etableret en række små nyplantninger rundt i kerneområdet

P-pladsen ved Udlodgyden
Ved Davinde Sø er P-pladsen ved Udlodgyden blevet lukket i 2014, samtidig med, at der er etableret en ny og
større p-plads ved Davinde Søvej. Bagrunden var 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, og i løbet af 2015 har en gruppe af disse fremsendt en klage til Natur- og
Miljøklagenævnet over at Odense Kommune har givet Tarup-Davinde I/S en dispensation fra lokalplanen, til at
lukke p-pladsen og stiadgangen. Natur- og Miljøklagenævnet har afvist klagen, og sagen er herefter afsluttet.

Forlængelse af aftale med MINIBO
Tarup-Davinde I/S indgik i 2014 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. Projektet har været en særdeles stor succes, og aftalen er forlænget, således den løber
frem til sommeren 2016.

MTB ulykke
D. 1. august 2015 kom en MTB-cyklist desværre slemt til skade ved påkørsel af et hegn i Tarup-Davinde
området. MTB cyklisten har efterfølgende rejst krav om erstatning. Der verserer pt. en række juridiske
udredninger, herunder en eventuelt retssag i 2016, som skal afklare et eventuelt erstatningsansvar.
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Frivillige i Tarup-Davinde.
Odense Kommune, (som er en af interessenterne i Tarup-Davinde I/S), sætter i disse år en ny retning på
samarbejdet med borgerne via indsatsområdet: Fællesskaber – et rigere liv for alle, som handler om at
involvere og inddrage borgere, foreninger, frivillige mv. i opgaveløsningen. Desuden har Odense Kommune
vedtaget 5 ledestjerner, som er ledelsesgrundlaget. 2 af disse stjerner er: Lede i kultur (skabe forandringer
gennem dialog) og Lede i relationer (skabe værdifulde relationer – lyttende og fordomsfri dialog).
Tarup-Davinde I/S har, med udgangspunkt i ovenstående, inden for det sidste år arbejdet med uorganiserede
frivillige/friluftsbrugere, dvs. de brugere i vores område, som ikke er organiseret i en klub eller forening.
PT. arbejdes der med 4 cases – Vinterbadere, kajakpolointeressenter, MTB rytterne samt ryttere til hest. Nogle
er flittige brugere af området, medens andre skal til at bruge området på en ny måde.
Udgangspunkt har været at disse brugere, inden for hver deres område, repræsenterer væsentlig viden, som kan
bidrage til udviklingen af deres aktiviteter i Tarup-Davinde område, samt at de udgør en ressource i forhold til
forvaltningen af området.
En væsentlig udfordring er overhovedet at komme i kontakt med disse brugere, og her har Facebook grupper
været et væsentligt virkemiddel. I to tilfælde er der via Facebook og enkelte fælles-møder skabt en fælles
erkendelse af, at det er gavnligt for alle parter at have dialog, og at disse to grupper har noget at bidrage med i
udviklingen af Tarup-Davinde området. Der er nu sat gang i en forandringsproces med disse to grupper.
Næste væsentlige udfordring er, sammen at få skabt rammen for samarbejdet/det frivillige arbejde med
udgangspunkt i de overordnede planer, som er lagt for området og i respekt for de mange andre brugere af
området. Det handler om at brugerne er motiverede for at få og tage ansvar både i det lille og det store
fællesskab – det er en vanskelig proces, der vil blive arbejdet på i de kommende år.

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 2015 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 det øgede brug. Enkelte gruspladser holdes fri for ukrudt med gasafbrænding.
- 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 pil, birk og
bjørneklo.
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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 10. december 2015 blev der afholdt gæsningsmøde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle plejere var
indbudt for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2015, samt ønsker til græsnings-arealer i 2016. Det lykkedes
at få græssere til de nye hegninger i 2016.
Alle Tarup-Davinde I/S’s græsningsarealer, i alt 53 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. Elsebeth er gået på pension d. 30.12.2015.
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
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 eller seniorjob. Der har i årets løb i gennemsnit været 2 ansatte. Naturpleje
projektet ledes i dagligdagen af naturvejlederne og sekretariatslederen.
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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.
Gennemførelse af diverse arrangementer.
Selskabets kontaktperson i forbindelse med diverse reetableringssager i løbet af 2015.
Sekretariatslederen har i løbet af 2015, 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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Mediedækning Tarup Davinde 2015
Dato
23 mats
1 april
1 april
4 april
5 maj
16 juni
19 juni
5 juli
6 juli
7 juli
13 juli
3 august
4 august
18 september
19 september
26 oktober
3 november

Medie
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Midtfyns Posten
Landbrug Fyn
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Midtfyns Posten
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende

Overskrift
Naturområde genåbner p-plads
Tudekiks er ikke på menuen
Nye stier i Tarup-Davinde
Over endnu mere sø og land
Besøg 2 museer på den samme dag
Fynsmesterskab for de islandske heste
250 soldater rykker ind i Ringe
Rasmus Nøhr kom med regnen
Stenslibning og aktiviteter ved gammel Smedje
Smed med børnene mens jernet er varmt
De unge smede overtog
Alvorlig ulykke på mountainbike
Prøv at slå med le ude i naturen
Naturen begejstrede trods træls regn
Prøv at smede og slibe på sten
Ferritslevfolk jagtede nye naboer med naturperle
Skoleelever planter træer for et bedre klima
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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.

Offentlige ture
Naturvejlederne afholder hvert år en række offentlige tur med varieret indhold og fordelt hen over året. Turene
er med til at synligøre og profilere området.
Overskrifterne på årets ture har været nattergale, de vilde blomsters dag, naturpleje med le, jul på Ibjerg.
Turene har været velbesøgte med et deltagerantal på mellem 20 og 75.

Nattergalen på sin gren. Foto: Niels Erik Norsker

Priklæbet gøgeurt, Foto: Johanne F. Hangaard
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Sommernaturskole.
Gennem en lang årrække har der været tradition for, at naturskolen har tilbudt sommernaturskole for skolebørn
fra mellemtrinet i den første uge af skolernes sommerferie.
Sommeren 2015 var ingen undtagelse.
I uge 27 mødtes 30 børn fra 16 forskellige skoler til sjove og udfordrende aktiviteter i det fri. Årets tema var
indianere i skoven.
En af ugens fælles opgaver var fremstilling af stammens totemdyr, ørnen, som ved ugens slutning blev stillet op
ved søen for at markere territoriet.

Billeder, sommernatursk. 2010, John, 5964

Billeder, sommernatursk. 2010, John, 5966

Ørnen er landet på den lille ø i Stenværksøen.
Træfiguren blev lavet i sommernaturskolen 2015
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Farvel til vores Naturvejleder
Elsebeth Pedersen går på pension efter 12 virksomme år i felten for Naturskolen Åløkkestedet.
Elsebeth har stået for en stor del af formidlingen, så det er naturligt at sige farvel til hende med et lille udpluk af
billeder fra hendes mange forskellige arrangementer og projekter.

Geologien, som her ved formidlingsstedet Nautilen, var en vigtig del af Elsebeths formidling. Her fortæller
hun levende for en flok børn fra sommernaturskolen 2009

Elsebeth havde sine
faste gymnasie og HF
klasser, som kom
hvert år for at arbejde
med ”Det naturfaglige
grundforløb” lige efter
sommerferien. Her
studeres livet i
ferskvand ved
shelterpladsen,
Østersøen 2010
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Vandeksperimentariet var
et af Elsebeths store
projekter. Der gik flere år
fra idéen blev født til at
der med økonomisk hjælp
fra flere fonde var fundet
midler til at starte
udviklingen af anlægget,
som derefter skulle
designes, opbygges og
prototyperne prøves af. Så
det var en stor dag da
Vandeksperimentariet blev
indviet d. 11. maj 2012 af
Bestyrelsesmedlem og
rådmand Stina Willumsen.
Billedet her er dog taget
under fredeligere
omstændigheder, da en af
de lokale skoler var på
besøg.

Geologiens Dage var endnu et
af de store projekter, som
Elsebeth var dybt engageret i.
Her fra grusgraven ved
Ibjerget 2012. Naturskolen
takker for en stor og dybt
engageret indsats!
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Kursus på Åløkkestedet
Naturvejlederne har de seneste år lavet kursusforløb for de
studerende på pædagogisk Assistent Uddannelsen. I
december 2015 var overskriften Vildt i formidlingen.
De studerende skulle fortælle om de forskellige dyrearter,
som var udleveret i sækken...
Igangsætte en leg/aktivitet med udgangspunkt i dyret.
Dissekere dyret og tilberede og spise dyret.
Billederne er taget af Maj Højerslev
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Trivselsture for udsatte grupper
I forhold til både Faaborg-Midtfyn og Odense kommuner, så laver vi mindre forløb med natur og
friluftsformidling, som indgår i et længere ressourceforløb for borgere i de respektive kommuner. Her er det
billeder fra projekt Over Stok og Sten i Odense Kommune, Finn Hansen, Projektleder, Fysioterapeut og
Jobkonsulent fortæller:
”Vi nød dagen i Davinde, alle mand! Vi fik grinet med nye mennesker og vi oplevede stærkt samarbejde og
støtte til trods for enkelte deltageres begrænsninger. Vi erfarede, at det faktisk er lidt lettere at være nye over for
hinanden i en gruppe, hvis man løser opgaver sammen – og så var det sjovt med et lille konkurrenceelement.
Det fik andre vinkler frem fra deltagerne. Det var
dejligt som et nyt projekthold under kommunen at
være langt væk i de naturskønne omgivelser, væk fra
de kommunale lokaler. Og en fornøjelse at opleve den
entusiasme, personalet fra Åløkkestedet udviste.

Det gav bare en bedre stemning.
Fra projektledelsens side var det rart at opleve,
hvordan der blev pustet liv i vores mission på vej
mod progression for alle deltagere som et hold i en
rolig atmosfære og friske omgivelser”
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Status for Davinde Stenmuseum 2015
Af Kurt Jeppesen
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, og 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 TarupDavinde Dagen.

Møder og arrangementer:
Medlemsmøde:
D. 16 maj havde vi gæster fra Helsingborg Geologiklub. Efter modtagelsen drog alle medlemmer fra både
Helsingborg og Odense en tur i Jørgen Nielsens grusgrav. Turen sluttede af med gennemgang af deltagernes
fund.
Efter indtagelsen af den medbragte frokost gav stenklubbens guider en rundvisning i museet, og der var
efterfølgende udveksling af såvel sten og fossiler, som erfaringer på det geologiske felt.
- Stenklubbens første medlemsmøde efter sommerferien blev afholdt i museet d. 12/9-2015. Som sædvanligt
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. 20 september var det Geologiens Dag. Tidligere afholdtes Geologiens dag hvert andet år, men en
ny gruppe af arrangører vil forsøgsvis prøve at afholde GD hvert år i en periode. Fremmødet kl. 10 var i lighed
med sidste år ret beskedent, men efter en kort velkomst startede turen ud i området med grusgraven som mål.
Desværre er deltagernes fund ikke på højde med tidligere tider.
Det tynder ud i de arbejdende grusgrave i TD-området og dermed også i mulighederne for gode fund af
ledeblokke og fossiler. Imidlertid trækker turene stadig gæster til, så vi fortsætter dem så længe som muligt.
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 godt 40 besøgende.
- Som et fast punkt på programmet, afholder Strandstensgruppen møde 1 gang hver måned i vintersæsonen.
Forskellige geologiske emner tages op af Ole Allan Jensen, og deltagerne får en forklaring på medbragte sten
og fossiler.
- Igen i 2015 har Naturskolen og stenklubben brugt Stenmuseet til undervisning af skoleklasser. Det er mit håb,
at denne aktivitet også kan fortsætte i 2016, selvom Elsebeth nu er gået på pension.

- Både Hudevad Smedjemuseum og Davinde Stenmuseum holder Åbent hus den anden søndag i hver måned.
Derfor blev vi i bestyrelserne enige om, at lave fælles markedsføring og henvise til hinanden ved opslag i vore
respektive museer. Endvidere indførte stenklubben stenslibning for børn, dog betinget af tørvejr, på de seks
fælles åbningsdage.
Museerne har hver især og i fællesskab evalueret samarbejdet, og vi er enige om, at det bestemt har været til
gavn for såvel smedjen som for stenklubben. Det er derfor besluttet at fortsætte den fælles markedsføring i
2016.
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- Sidste år annoncerede jeg opbygningen af en database for de forskellige typer fund, som vi som
amatørgeologer gør.
Dette arbejde er nu kommet et stort skridt videre. Jeg vil igen henvise til hjemmeside-adressen
www.davindestenmuseum.dk. Gå ind under ”Databaserne” og læs nogle af de mange artikler, eller slå op på
fund med billeder og beskrivelser fra database-deltagerne.
Prøv også at vælge Danekræ. Her finder man en database med: ”Danekræ, Danmarks bedste fossiler”, som er
valgt af Statens Naturhistoriske Museum.
Arbejdet fortsætter, og vi håber, at der fortsat melder sig sten- og fossilsamlere med lyst til at få deres fund vist
i databasen.
- Efter aftale med og i samarbejde med Naturskolen er der nu etableret nogle ”kasser” med sten til undervisning
dels på pladsen foran stenmuseet og dels langs med museets vest væg. Denne opgave er næsten fuldført.

2016:
- Arbejdet med at etablere en guideskole for Stenmuseet har været i gang i 2015, og vi er så småt ved at komme
i mål med den mappe, som skal danne grundlag for guideskolen. I begyndelsen af januar 2016 forventer jeg, at
mappen kan mangfoldiggøres, og uddeles til samtlige guider.
De nye guider vil så blive inviteret til en række seminarer, hvor de enkelte afsnit i mappen gennemgås, så man
får et fornuftigt fundament til arbejdet som guide i Davinde Stenmuseum.

-Vi har stadig en række opgaver med vedligeholdelse af bygning og interiør. Maling udvendig, udbygning af
belysningen på de udstillede genstande, sikring af nogle sten og mineraler af særlig værdi, som senere bliver
udstillet på museet.

Lidt statistik
1614 besøgende heraf 694 børn.
17 skoleklasser har besøgt Museet
11 søndagsåbent med i alt ca. 401 besøgende heraf 68 børn.
19 gange har stensamlingen været åben uden for normal åbningstid
7 gange har strandstensgruppen holdt møde med i alt 79 deltagere.
Der har været arbejdet 19 dage.
Rengøring 12 gange
Januar 2016
Kurt Jeppesen
Den fynske Stenklub
Formand
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner 2015
af Tom Møller Pedersen
Museet er nu gået ind i sin 7. sæson, og vi har fundet en rimelig frekvens for afvikling af museets forskellige
aktiviteter. Der er åbent 2. søndag 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. Endvidere er der adgang
hver torsdag fra kl. 10.00 – 11.30.
Til daglig ledes driften af et forretningsudvalg, men de 28 medlemmer af Smedjens Venner samles til
fællesmøder 3 gange om året, og her fastlægges mål og strategier.
Vi har igen i år haft fælles markedsføring omkring aktiviteter med Stenmuseet. Det har givet gode besøgstal, og
vi venter os meget af det fortsatte samarbejde. I alt 584 voksne og 95 børn besøgte museet i 2015 hvilket vi
synes er meget tilfredsstillende set i lyset af, at man jo ikke just kan kalde stedet et ”strøgmuseum”, hvor man
lige kommer forbi.
Smedjens Venner, der mødes hver torsdag formiddag, har haft mange spændende opgaver i løbet af året:

En lokal kunstner i Kirkeby på Sydfyn leverede
tegning til en 5-armet kandelaber, hvor de fem
kerteflammer har samme indbyrdes placering
som de fem stjerner i stjernebilledet ”Nordisk
Krone”, der på nattehimlen ses NØ for
Karlsvognen. Vi påtog os opgaven efter
forespørgsel fra menighedsrådet og leverede to
stk. til Kirkeby Kirke.

Foto: Svend Aage Rasmussen

På campingpladser er det vigtigt at kunne servicere alle gæster, også de, der kun har planlagt et kortere ophold
og derfor ikke har medbragt det helt store udstyr. Til dem bestilte
Falsled Strand Camping et grillsæt bestående af en hejsegrill og 4
bænke.
Sættet blev bestilt og fremstillet efter mål, og resultatet ses her til
højre.

Foto: Tom Møller Pedersen

For museets ejer, Tarup-Davinde I/S, løses der ofte små ”her og nu”
opgaver, men året har også budt på større, og rigtig spændende
udfordringer, blandt andet tyverisikre låger til brændeskure,
afdækningsrammer til stenbakker, beslag til åregafler m.m., og, som
det ses her til venstre, 20 vandtætte brochureholdere monteret på
lindetræsstolper til anbringelse forskellige stedet i Tarup-Davindes
meget store areal.
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Skovhjælperne i Tarup-Davinde
Tarup-Davinde I/S og Odense Værkstederne (Odense Kommune) indgik i 2014 en partnerskabsaftale, som har
resulteret i en fantastisk arbejdsplads for voksne udviklingshæmmede, med beskæftigelse i naturområdet.
Skovhjælperne har base på Langagervej 1, hvor alle møder om morgenen. Der er en tidligere kontorbygning,
som er døbt Havørnen, og som er indrettet med køkken, toiletforhold og opholdsfaciliteter. Desuden er der en
maskinhal, som danner rammen for en række værkstedsmuligheder, samt redskaber og grej til løsning af
arbejdsopgaverne i naturområdet samt omklædningsfaciliteter.
Der er pt 20 skovhjælpere, samt 3 personaler og 1-2 pædagog -studerende.
Skovhjælperne har et godt samarbejde og løser en række arbejdsopgaver, som bliver stilles af Tarup-Davinde
I/S.
Hver skovhjælper har søgt et job og er blevet ansat som f.eks.: Husassistent, transportmedarbejder,
brændekløver, pedel, gartner eller servicemedarbejder, hvilket betyder at hver skovhjælper har ansvar for
opgaverne inden for egen jobbeskrivelse.
Arbejdsopgaver i naturområdet er bl.a.:
- Opsamling af affald og tømning af skraldespande
- Hente træ i skoven, som bliver kløvet og lagt til tørring
- Afmåle brænde og køre det ud på shelter pladser til arrangementer og overnattende gæster.
- Buskrydnings opgaver
- Fylde brochure i folderkasserne
- Tømme Høm-høm standerne og fylde nye poser i.
- Reparation af veje/stier
- Nedgrave skilte til dyreindhegningerne, samt sikre skiltene har korrekte oplysninger
- Beskære beplantning
- Vedligeholde redskaber
- Hjælpe til ved naturvejlednings arrangementer efter behov.
- Vedligeholde matriklen på Langagervej 1.
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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. Formålet er at skabe overblik over naturværdierne i området og danne
grundlag for udførelsen af plejeplaner. I 2014 er der foretaget registreringer af strandtudser, fugle og
dagsommerfugle og guldsmede. Følgende er ganske små udpluk af de endelige afrapporteringer, som kan
hentes i deres fulde omfang fra vores hjemmeside.
Strandtudsen her ses i en meget typisk
placering ved kanten af et vegetationsløst
vandhul.
Bemærk også haletudserne som viser, at
der er succes i hullerne syd for Langager
Sø.
Strandtudsernes kvækken kan høres i en
afstand af 1000m.
Fotos Viggo Lind, 13. juni 2015

Da vi sidste år færdiggjorde det store miljøprojekt, som bl.a. handlede om at forbedre vilkårene for den truede
strandtudse, var vi naturligvis spændte på, om tiltagene allerede havde virket i år?
Så stor var glæden, da der blev hørt og set strandtudser i paddehullerne v. Ravnegårdsø og i paddehullerne
mellem Langagersø og Rolighedsvej. Her er iagttaget op til 15 voksne strandtudser og desuden set haletudser.
”På det store flade område kaldet ørkenen NØ for Rolighedsvej 128, var vi vidner til en forrygende
territoriekamp mellem brun mosaikguldsmed og en stor kejserguldsmed. Kampen mellem de store guldsmede
udmærkede sig ved en voldsom knitren og raslen fra vingerne som af pergament, når kamphanerne for på
hinanden i en klump i luften et kort øjeblik få meter over jorden for igen at spredes i rasende fart uden for
synsvidde. Freden varede kun et kort øjeblik, så kom de igen ind fra hver sin side lavt over arealet med stor
hastighed og gentog optrinet mange gange efter hinanden”.
Hættemåge: Bestanden breder sig igen på øerne i Birkum sø og Langager sø. I år har bestanden nået ca 300
par. Det er meget positivt, da arten har været i tilbagegang i mange år. Desuden trækker hættemågekolonier
gerne andre arter med sig, som f.eks. fjordterne og sorthovedet måge. Rævene ser ikke ud til at have været
noget problem i år. Måske er de enkelte dyr, der havde tillært sig at svømme ud til kolonierne, døde?
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Statistikker
Aktiviteter
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Diagrammet viser, hvor mange personer, der har deltaget i en aktivitet tilknyttet en naturvejleder/instruktør.
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Antal personer 2015

10.000

9.347

9.000
8.000
7.000
6.000

5.000
4.000
3.000
1.614

2.000

1.184
1.000
-

Naturskolen
Åben Smedje
Stenudstillingen
Skeifa
Andre bruger

679

360

1
9.347
679
1.614
360
1.184

Kategorien andre brugere dækker over afholdte stævner og diverse grupper med mere end 30 deltagere, f.eks.
Hjemmeværnet.
Indeholdt i tallet for Naturskolen er bl.a. 1612 overnatninger fordelt på 728 i shelterne ved Østersøen, 393 i
shelterne ved Davinde SØ og 491 i Køjekredsen Phønix.
Det samlede antal personer, der har besøgt Tarup-Davinde i en organiseret sammenhæng i 2015 er 13.184
personer.
Der kan dog i denne optælling være personer, der tæller i flere kategorier.
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Faciliteter.
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2015

Naturskolen

28

Østersøen

80

Phønix

46

Davinde sø

83

Andre områder

13

Ibjerg

8

Diagrammet viser, hvordan de afholdte arrangementer fordeler sig på vores områder. Derudover er der en
række brugergrupper med brugsaftaler, f.eks. udeskoler, hundeklubber og hestefolk.
Disse grupper betaler en årlig fast afgift for brug af området, og de er ikke medtaget i denne oversigt.
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Skoler, gymnasier, HF og andre institutioner.
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Skoler +
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Private bruger
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I diagrammet er personantallet enten fordelt efter skoler + institutioner eller private brugere, der kommer fra
Faaborg-Midtfyn, Odense eller andre kommuner.
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Selskabsoplysninger

Selskab

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

Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

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

Regnskabsår:
CVR-nr.

1. januar – 31. december
26 46 56 21

Bestyrelse

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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Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2015.

Odense, 18. den marts 2016

Anders W. Berthelsen
Formand

Anne-Merete Mikkelsen
Næstformand

Åge Priisholm
Bestyrelsesmedlem

Claus Houden
Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors erklæringer med udtalelse om årsberetningen
Til kapitalejerne i Tarup Davinde I/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Tarup-Davinde I/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis og regnskabsdelen
omfattende de obligatoriske og frivillige oversigter.
Årsregnskabet udarbejdes efter bestemmelserne i Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og
regnskabssystem for kommuner".
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med bestemmelserne i Social- og Indenrigsministeriets ”Budget og regnskabssystem
for kommuner. 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,
Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik. 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 virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens 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.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, 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.
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 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 i overensstemmelse med bestemmelserne i Social- og
Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Det er ligeledes vores opfattelse, at
der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.
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Udtalelse om årsberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst årsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Tarup Davinde I/S har som sammenligningstal medtaget budgettal. Disse sammenligningstal har ikke
været underlagt revisionen.

Odense, den 18. marts 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Brian Skovhus Jacobsen
statsaut. revisor
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Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske
nøgletal i 1.000 kr.

Regnskab
2015

Regnskab
2014

Regnskab
2013

Regnskab
2012

2.274

2.224

2.150

2.210

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

29.099
2.667
7.715

29.765
3.378
6.874

21.146
3.636
16.182

21.183
4.315
7.144

Balance, passiver
Egenkapital
Kortfristet gæld

39.430
580

39.335
1.218

39.172
2.194

29.960
3.174

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 2014 er afregnet med henholdsvis Odense Kommune og
Faaborg Midtfyn Kommune eller optaget som tilgodehavende.
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.
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.

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.
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Derudover er der følgende afskrivningspraksis:
Biler
Kanoer/både

6 år
5 år

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

Korrigeret

Regnskab

2015

Budget 2015

2015

Indtægter:
Lejeindtægter
Indtægter fra Naturskole

-97.400

-97.400

-99.500

-220.500

-220.500

-284.389

Landbrugsstøtte

-115.000

-115.000

-116.750

Indtægter i alt

-432.900

-432.900

-500.639

111.800

111.800

79.595

15.000

15.000

447

311.000

311.000

130.661
1.738.555

Driftsudgifter:
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
Drift af ejendomme
Personaleudgifter

1.809.688

1.809.688

Kørselsgodtgørelse

50.000

50.000

38.425

Drift af Naturskole

100.000

100.000

150.204

20.000

20.000

20.250

Anskaffelser til Naturskolen
Naturpleje - fællesudgifter

265.000

265.000

292.749

Naturovervågningsprojektet

20.000

20.000

18.986

Informationsmateriale

71.000

71.000

41.922

Skovhjælperprojekt

37.000

37.000

-3.335

Renovering af badebroer

40.000

40.000

0

Udskiftning af bord-bænkesæt – fase 2

15.000

15.000

0

Ridestier

0

0

23.980

MTB-stier

0

0

12.767

Hundeskov

225.000

225.000

124.939

Etablering af badestrand ved Anes Høj

120.000

120.000

0

53.000

53.000

0

0

0

-72.377

5.000

5.000

9.375

Hudevad Smedie Museum

38.500

38.500

41.408

Advokatomkostninger

55.000

55.000

25.151

2.929.088

2.929.088

2.173.063

Driftsprojekter:

Etablering af nye faciliteter:

Projektmedfinansierng
Fra Landsby til Landsby
Stenudstilling

Driftsresultat før finansiering
Renter:
Finansielle indtægter

-154.009

-154.009

-21.851

2.775.079

2.775.079

2.151.212

Køb af arealer

3.500.000

3.500.000

33.584

Salg af arealer

0

0

-249.912

140.000

140.000

223.537

6.415.079

6.415.079

2.158.421

Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Anlægsudgifter:

Materialeopbevaringsdepot - Langagervej
Resultat i alt

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

Kor. Budget

2015

2014

-97.400

-99.500

-99.258

Indtægter fra Naturskole

-220.500

-284.389

-375.921

Landbrugsstøtte

-115.000

-116.750

-159.073

-432.900

-500.639

-634.252

111.800

79.595

80.410

15.000

447

1.234

Lejeindtægter

Nettoomsætning
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
1

Regnskab

2015

Drift af ejendomme
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleudgifter

311.000

130.661

237.239

437.800

210.703

318.883

4.900

-289.936

-315.369
1.690.532

1.809.688

1.738.555

Kørselsgodtgørelse

50.000

38.425

49.034

Drift af Naturskole

100.000

150.204

115.566

Anskaffelser til Naturskolen

20.000

20.250

19.293

265.000

292.749

221.753

Informationsmateriale

71.000

41.922

10.678

Naturovervågningsprojektet

20.000

18.986

15.096

2

Skovhjælperprojekt

37.000

-3.335

42.738

3

Projekter:
Renovering af badebroer

40.000

0

0

Udskiftning af bord-bænkesæt – fase 2

15.000

0

0

Udstilling på Høloftet

0

0

9.725

Tarup-Davindedagen

0

0

40.057

Grusgravenes Historie

0

0

31.394

Naturpleje - fællesudgifter

Etablering af nye faciliteter:
4

Ridestier

0

23.980

1.089

5

MTB-stier

0

12.767

0

6

Projektmedfinansiering

53.000

0

0

7

Etablering af hundeskov

225.000

124.939

0

3

Etablering af badestrand ved Anes Høj

120.000

0

0

Bevæg dig over sø og land

0

0

-34.895

Vandeksperimentarium

0

0

-30.000

Teambuilding

0

0

1.319

Vandeksperimentarium

0

0

49.440

Skurvognsprojekt

0

0

35.706

Nyt bookingsystem

0

0

6.012

Fra Landsby til Landsby

0

-72.377

73.487
8.422

Maling af shelters, skyttehusene

0

0

5.000

9.375

5.340

Hudevad Smedie Museum

38.500

41.408

71.392

Advokatomkostninger

55.000

25.151

48.659

2.929.088

2.173.063

2.166.468

190.000

122.640

125.749

Stenudstilling

Driftsresultat før afskrivninger og
finansiering
Afskrivning på anlægsaktiver
Finansielle indtægter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Årets resultat

-154.009

-21.851

-68.424

2.965.079

2.273.852

2.223.793

2.273.852

2.223.793

2.273.852

2.223.793

Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapital
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Balance 31. december i hele kroner
Aktiver
2015

2014

24.635.102

24.851.431

Note Materielle anlægsaktiver
8

Grunde og bygninger

9

Ombygningsudgifter
Materielle anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavende moms
Tilgodehavende øvrig
Tilgodehavender i alt

10 Værdipapirer - kursværdi af obligationer
Nordea

4.464.437

4.913.547

29.099.539

29.764.978

14.445

77.463

310.509

505.124

3.787

10.000

328.741

592.587

2.666.947

3.321.645

7.914.303

6.872.095

Kasseforskud
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

423

2.098

7.914.726

6.874.194

40.009.953

40.553.404

Passiver
2015

2014

39.335.035

39.171.530

-42.667

11.956

-156.607

-156.607

Not
e
Indskudskapital
- Værdireguleringer (ikke realiseret)
- Regulering af bygningsværdi
- Afskrivning tilgodehavende salg

-4.875

- Afskrivning på ombygning

-11.338

- Øvrig regulering
- Indskud fra Interessenterne
Overført resultat
11 Egenkapital

1.879
2.568.399

2.546.283

-2.273.852

-2.223.793

39.430.308

39.335.035

Skyldige omkostninger
- Periodeafgrænsningsposter
- Remittering (ventende udbetalinger)
Skyldige omkostninger
Passiver i alt

5.600

191

574.045

1.218.178

579.645

1.218.369

40.009.953

40.553.404
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Personaleoversigt pr. 31/12 2015.
Sekretariatsleder
Sekretær
Rengøringsassistent
Naturvejleder
Naturvejleder
Kontor/projektmedarbejder
Naturplejeprojekt 2-4
medarbejdere
Akademisk medarbejder –
Naturskolen Åløkkestedet

37 timer pr. uge
Ansat i flex-skånejob
1 medarbejder 10 timer ugentligt
26,9 timer ugentligt
37 timer ugentligt
Ansat i seniorjob fra 1/4-2013 - 15/7-2018
Ansat med løntilskud i henhold til lov om aktiv
beskæftigelsesindsats.
Ansat med løntilskud i henhold til lov om aktiv
beskæftigelsesindsats

De samlede personaleudgifter i 2015: kr. 1.738.555

Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til
resultatopgørelse
Årets resultat efter regnskabsopgørelsen
+ aktiverede anskaffelser
+ aktiverede ombygninger
- tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
- salg af aktiver
- af- og nedskrivninger
+ andre reguleringer (eks. pensioner og leasing)
Årets resultat efter resultatopgørelsen

Mio. kr.
2.274
-216
223
0
0
-123
0
2.158
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Noter til årsregnskabet:
Note 1 – Drift af ejendomme
Regnskabet udvise et mindreforbrug på ca. 180.000 kr., hvilket primært skyldes
regulering/tilbagebetaling af for meget indbetalt i ejendomsskat.
Note 2 - Skovhjælperprojekt
Driftsudgifterne til skovhælperprojektet finansieres delvis af Odense Værkstederne. Indtægten fra
Odense Værkstederne for både 2014 og 2015 er indgået i 2015, derfor udviser regnskabet en
indtægt.
Note 3 - Projekter
Renovering af badebroer samt udskiftning af bord-bænkesæt – fase 2 er udskudt til 2016
Projektet med etablering af badestrand ved Anes Høj og også udskudt til 2016.

Note 4 – Ridestier
Der er etableret en række ridespor i det nyerhvervede kerneområde – en udgift, som ikke er
medtaget i budgettet for 2015.
Note 5 – MTB-stier
I forbindelse med frivilligindsats med etablering af et Mountain Bike spor på Ibjerg har der været
udgifter til indkøb af skilte og pæle.
Note 6 – Projektmedfinansiering
Der har i 2015 ikke været projekter som skulle medfinansieres fra denne konto.

Note 7 – Etablering af hundeskov
Hundeskoven er delvist etableret, og derfor udviser regnskabet et mindreforbrug i 2015 på ca.
100.000 kr. Hundeskoven færdigetableres i 2016.

Note 8 – Grunde og bygninger
Der er i årets løb indgået 1 handel vedrørende køb af areal på Hudevad Byvej 12
samt 5 handler vedrørende salg af arealer fra Langagervej 1
Købsår
1992
1993
1994
1996
1997
1998

2000
2001

2002
2004

Sted
Udlodgyden 23
Rolighedsvej 23D
Rolighedsvej 29
Ørbækvej 820
Hudevad Byvej 20
Møllevej 12
Møllevej 11 a
Smedebakken 13
Phønix-arealet
Rolighedsvej 29
Salg af areal
Tingkærvej 169
Tingkærvej 215
Solgt Tingkærvej 169
Solgt Tingkærvej 215
Solgt Tingkærvej 169
Hudevad Byvej 2

Størrelse i m2
152.384
153.225
55.371
76.273
162.685
53.011
97.158
65.935
220.350
12.000
103.489
101.391
-10.400
-20.000
84.268

Købs-/salgspris
556.627
484.377
184.250
273.000
856.239
193.490
443.750
0
875.000
52.400
-508
1.250.000
1.460.000
-675.000
-789.000
-24.120
526.675
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2005
2006
2007
2008
2010
2012

2013
2014

2015
Køb i alt

Køb af Ibjergvej 12
NCC’s grusgrav
Ibjerget m.m.
Solgt Ibjergvej 12
Solgt Hudevad Byvej 24
Møllevej 6
Rolighedsvej 128
Davinde Sø
Ørbækvej 774
Ravnegården
Solgt Bjerggårdssøen
Ravnegården - restkøbesum
Langagervej 1
Smedebakken 23
Åvej 31
Solgt Langagervej 1
Hudevad Byvej 12

1.780
171.421
493.611
-1.780
-350
161.772
3.638
228.448
142.148
80.656
-1.959
30.445
905.037
30.441
24.823
-48.005
4.198
3.570.366

600.000
1.102.991
3.000.000
-600.000
-15.750
2.190.000
918.808
1.827.584
1.137.184
645.248
-12.605
234.426
7.717.073
239.325
200.000
-249.912
33.584
24.635.103
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Note 9 - Ombygningsudgifter

Ombygning Fornyelse af tag
Ombygning
af Hudevad
på
af Høloft
Byvej 20 Naturbørnehaven

Etablering
af ridestier

I alt

Bogført værdi pr. 31/12-14
Tilgang i 2015
Afgang i 2015
Afskrivning pr. 31/12-15

363.007
0
0
-38.335

127.292
0
0
-9.792

588.762
0
0
-28.576

0
48.400
0
0

1.079.061
48.400
-76.703
-

Bogført værdi pr. 31/12-15

324.672

117.500

560.186

48.400

1.050.758

Toiletbygnin
g Phønix
tilslutning til
off. Kloak

Naturskole
n
Toiletbygnin Roligheds
ombygning
g Anes Høj
-vej 128
af
gasanlæg

Tunnel
Ibjergvej
11 a

Langagervej 1 Pavillion til
Skovhjælperproje
kt

Udskiftning
af vinduer
Stenmuseet

Bogført værdi pr. 31/12-14
Tilgang i 2015
Afgang i 2015
Afskrivning pr. 31/12-15

128.102
0
0
-9.854

153.320
0
0
-23.332

66.033
0
0
-4.717

50.764
0
0
-3.626

751.765
-343.238
0
-13.618

107.407
123.290
0
-7.160

46.763
1.685
0
-1.615

Bogført værdi pr. 31/12-15

118.248

129.988

61.316

47.138

394.909

223.537

46.833

I alt

1.304.154
-341.553
0
-63.922
0
1.021.969
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Renovering af
Hudevad Smedje
Materielle anlægsaktiver
Egne lokaler

Renovering af
Hudevad Smedje
Immaterielle anlægsaktiver
Lejede lokaler

Bogført værdi pr. 31/12-14
Tilgang i 2015
Afgang i 2015
Afskrivning pr. 31/12-15

2.206.607
0
0
-88.264

341.710
0
0
-68.343

Bogført værdi pr. 31/12-15

2.118.343

273.367
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Note 10 - 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 2015

Kursværdi

516
492.995
2.144.221
1.805
2.639.537

100,50
103,25
100,53
100,00

518
509.017
2.155.607
1.805
2.666.947

Note 11 - 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

Primo 2015
26.223.357
13.111.678
39.335.035

Bevægelse
63.515
31.758
95.273

Ultimo 2015
26.286.872
13.143.436
39.430.308
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