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Årsberetning 2017
Årets Resultat.
Årets resultat for 2017 blev – 2.624.923 kr. Budgettet lød på – 3.462.736 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.
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Bestyrelsens medlemmer i 2017:
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 4 bestyrelsesmøder i 2017:
Ordinære bestyrelsesmøder: 13. marts, 4. september og 1. december.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde: 27. januar
Møderne blev afholdt på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet.
Bestyrelsen havde desuden en besigtigelsestur d. 26. oktober til museet Tirpitz i ved Blåvand, med det formål at
blive inspireret til et fremtidigt ”Fælles mødested” i Tarup-Davinde området.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2017.

Arealkøb
Tarup-Davinde I/S har i 2017 købt 40,6 ha grusgrav nord for Ibjergvej mellem Ibjergvej nr. 20 og nr. 22.

Desuden har selskabet mageskiftet 2,409 ha med virksomheden Jens Seeds A/S, således at Tarup-Davinde I/S
har afgivet areal langs Labirksgyden og overtaget et tilsvarende areal langs Ørbækvej.

Salg af arealer
Tarup-Davinde I/S har i 2017 ikke solgt arealer.
Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2017 ca. 398 ha.
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Etablering af faciliteter
Tarup-Davinde hundeskov er i løbet af 2017 blevet udvidet med ¾ ha, således hundeskoven nu dækker tre sider
af Langager Sø. Hundeskoven er gennem hele 2017 blevet benyttet flittigt, og det er skovhjælperne, som passer
området, således der bliver tømt skraldespande og er tilgang til høm-høm poser mv.

Fjernvarme til Rolfsted og Ferritslev
Fjernvarme Fyn har i efteråret 2017, som en del af fremtidig fjernvarmeforsyning til Rolfsted og Ferritslev,
gravet fjernvarmerør igennem Tarup-Davinde området syd for Davinde Sø.
Dette har betydet at hovedstien fra tunnel under Ørbækvej til Phønix området ikke er farbar/brugbar.
Fjernvarme Fyn retablerer stien i løber af foråret 2018.

Renovering af broen over Vindinge Å i Tarup.
Broen over Vindinge Å har givet stiadgang til Tarup-Davinde området fra Tarup i omkring 20 år, og efter en
årrække med små reparationer blev broen i 2017 gennemrenoveret, således den nu igen kan anvendes i en
længere årrække.

Redningskrans og officielt strandnummer til den nye badestrand ved Lille Ibjerg Sø
Ved området`s nye badestrand, ved lille Ibjerg Sø med tilgang fra p-pladsen ved Anes Høj, er der via
Trygfonden opsat redningskrans ligesom stranden har fået et officielt strandnummer, således gæster kan
henvise til dette nummer i tilfælde af en ulykke hvor der skal tilkaldes hjælp.

Hjertestarter ved Naturskolen Åløkkestedet.
Forum Ferritslev-Rolfsted har sammen med Trygfonden fået installeret 8 hjertestartere i lokalområdet. Den ene
hjertestarter er blevet placeret ved Naturskolen Åløkkestedet i Hudevad, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev, og
informationsmateriale er blevet husstandsomdelt i hele lokalområdet.
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Nye samarbejder:
Naturbørnehaven – fra offentlig institution til privat institution.
Tarup-Davinde I/S har siden 1995 udlejet bygninger og arealer til den offentlige Naturbørnehave beliggende i
bygningerne på Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev. Faaborg-Midtfyn kommune besluttede i 2016 at lukke
børnehaven og opsagde lejekontrakt med henblik på at lukke børnehaven med udgangen marts 2017.
Da lukningen af børnehaven blev varslet, tog en forældregruppe initiativ til at starte en børnehave i privat regi
og d. 1. april 2017 startede Naturbørnehaven Tarup-Davinde i bygningerne på Hudevad Byvej 20. Der er
udarbejdet lejekontrakt som er uopsigelig fra Tarup-Davinde I/S side i 6 år.

Udetilbud til borgere med medfødt hjerneskade fra Odense Kommune.
Institutionen Munkehatten i Odense Kommune og Tarup-Davinde I/S har i en periode samarbejdet om et
pilotprojekt for borgere med medfødt hjerneskade, via et ud kørende dagtilbud i Tarup-Davinde området.
Tilbuddet har haft base på Rolighedsvej nr. 128 og der har været gode resultater for borgerne. Dette tilbud er nu
gjort mere permanent via renovering af rum i stuehus, toiletforhold, et udeareal samt en lejeaftale som rækker
minimum 6 år frem. Tilbuddet vil fortsat være tilknyttet til Rolighedsvej 128.

Landsbyklyngen ”Over Sø og Land”
Landsbyklyngen Over Sø og Land er etableret i 2017 via støtte fra Faaborg-Midtfyn – og Odense kommuner
samt Real Dania Fonden. DGI har ansat en konsulent som i 1½ år skal drive processen.
Klyngen har det hovedformål at udvikle landsbyernes samarbejdsflader, herunder lokalområderne omkring og
mellem landsbyerne, på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i
området, såvel private, foreninger, skoler, kirker, erhvervsliv og det offentlige.
Fundamentet for projektet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle har mulighed for at bidrage, uanset om der er
tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende.
Landsbyerne i klyngen ”Over Sø og Land” består af landsbyerne Birkum, Davinde, Kappendrup, Rolfsted,
Tarup, Ferritslev, Hudevad, Havndrup, Søllinge, Eskildstrup, Pederstrup, Sdr. Højrup,
Pederstrup, Hellerup, Ore, Årslev, Sdr. Nærå.
Imellem en række af disse landsbyer ligger Tarup-Davinde området. Tarup-Davinde I/S er ikke medansøger på
projektet, og dermed ikke formel projektpartner, men har deltaget i de indledende møder der har været afholdt i
2017.
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Grusgravning på et areal ejet af Tarup-Davinde I/S.
Entreprenør Jørn Nielsen har siden 2014 haft tilladelse til at grave et areal på ca. 2,2 ha som Tarup-Davinde I/S
ejer. Arealet ligger i tilknytning til Jørn Nielsens egen grusgrav syd for Tingkærvej. Dette areal er nu
færdiggravet og Jørn Nielsen har ønsket at grave yderligere 2 ha som indeholder værdifulde råstoffer. Arealet er
ejet af Tarup-Davinde I/S og ligger i tilknytning til eksisterende grusgrav, men dog uden for eksisterende
råstofplan.
Jørn Nielsen og Tarup-Davinde I/S fremsendte i 2016 en ansøgning udvidelse af råstoffer på arealet til
råstofmyndigheden, Region Syddanmark. Råstofmyndigheden har i 2017 behandlet ansøgning, og herunder
afholdt høring om eventuel gravetilladelse, ligesom der har over sommeren været afholdt 2 borgermøder med
deltagelse af Jørn Nielsen, Region Syddanmark og Tarup-Davinde I/S. Afholdelsen af borgermøder er sket med
udgangspunkt i stor bekymring blandt de omkringboende naboer.
Råstofmyndigheden har efterfølgende givet tilladelse til udvidelsen af gravetilladelsen. En række borgere har
herefter påklaget tilladelsen hos Miljø- og Naturklagenævnet, hvor sagen pt. behandles.

Aktiviteter i Tarup-Davinde området i 2017.
Der foregår mange aktiviteter året rundt i Tarup-Davinde området. Nogle foregår i regi af naturskolen, og er
uddybet andetsteds i årsberetning, medens andre foregår i klub, forenings eller privat regi.
Nedenfor er en række stemningsbilleder fra aktiviteter i 2017 i Tarup-Davinde området.

Driftsopgaver
Skovhjælperne i Tarup-Davinde, varetager en særdeles væsentlig opgave i driften af Tarup-Davinde området.
Skovhjælperne er omtalt andet sted i årsrapporten.

Derudover er der 3 steder i området ryddet sø kanter for opvækst, således søerne ikke gror fuldstændigt til.
Dette sker via entreprenør.
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Driftsopgaverne har i 2017 bl.a. bestået af:
- at reparere hegn omkring græsninger.
- at rydde græsninger for uønsket opvækst.
- 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 grus pladser/gårdspladser 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.

Pleje- og pasningsaftaler
Græsning på selskabet arealer sker via lokale dyreholdere og landmænd som græsser selskabets arealer med
får, kvier og heste. Græsningen foregår efter nøje aftalte retningslinjer for at opnå øget biodiversitet på
arealerne.
Den 4. december 2017 blev der afholdt gæsningsmøde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle plejere var
indbudt for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2017, samt komme med ønsker til græsningssarealer i 2018.
Det lykkedes at få græsser til de nye hegninger i 2018.
På mødet blev oplæg til revideret Pleje og Pasnings aftale gennemgået, således alle aftaler fornyes inden
græsningssæson 2018 og får samme ordlyd og intension.
Alle Tarup-Davinde I/S’s græsningsarealer, i alt 64 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.
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Personale
Naturskolen Åløkkestedet.
Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen er ansat på fuld tid.
Naturvejleder Isabel Ebbesen er ansat på i 3-årig projektstilling på deltid, 33 timer 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.
klarer
Alle har deres arbejdsplads på Naturskolen Åløkkestedet.
Michael Bøgedahl Rasmussen er ansat som teknisk servicemedarbejder ved Tarup-Davinde I/S i et flexjob
med 16 timer ugentligt.

Birgitte Jeppesen arbejder som rengøringsassistent med 10 timer ugentlig.
Arbejdet omfatter rengøring på Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Smedjemuseum, Høloftet og i klubhuset på
Phønix.
Sekretariatsleder John Juul Henriksen er ansat på fuld tid.

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.
Udarbejdelse og opfølgning på lejekontrakter
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 og borgermøder.
Diverse brugermøder.
Gennemførelse af diverse arrangementer.
Selskabets kontaktperson i forbindelse med diverse reetableringssager i løbet af 2017.
Sekretariatschefen har i løbet af 2017, haft flere rundvisninger og oplæg i området, ligesom der har været
offentlige arrangementer.

Selskabets og sekretariatets postadresse er: Nørregade 36-38, indgang B, 5000 Odense C, men
sekretariatslederen har kontor på Naturskolen Åløkkestedet.
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Mediedækning om Tarup-Davinde 2017

Dato
030117
030117
030117
100217
160217
110517
180517
150617
280917
231117

Medie
Midtfyns posten
Midtfyns posten
Midtfyns posten
Jysk Stenklubs blad
Lokalavisen Nordvest
Ugeavisen City
Ugeavisen OdenseRundt
Ugeavisen
Fyens Stiftstidende
Hedensted avis

Overskrift
At være skovhjælper
Aaah 2017 begynder med en badetur
Udesauna
En søndagstur til Davinde Stenmuseet
Menneskets møde med ørnen
Prøv at smede og slibe sten i Tarup-Davinde
Kom ud og opleve naturen med OdenseRundt
Er du klar til en kølende dukkert
Bøgerne byttes ud med jord under neglene
Ugleprofilering

Selskabets Facebook side er det medie som selskabet bruger mest aktivt i kontakten med områdets brugere og
andre borgere med interesse for området.
I 2017 har selskabet fået produceret en dronevideo om området, som ligge øverst på facebooksiden, og hvor
interesserede har muligheden for at flyve en tur igennem området.
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Naturskolen Åløkkestedet
Naturskolen rummer stadig udstillingerne om naturen, historien og geologien i grusgravene. Kontoret er stadig
centrum for administrationen af områdets lejrpladser, shelterne, kanoer osv.
Formidlingsmæssigt er der lagt en ny kurs for naturvejlederens rolle. Siden 2016 har man arbejdet på
netværksdannelse med skolerne og de frivillige undervisere. Målet er at skolerne begynder at benytte området
mere selvhjulpent uden nødvendigvis at bruge en naturvejleder. Her varetager naturvejlederen skolernes
interesser i forhold til at lære nærområdet bedre at kende, både i forhold til udeskole/åbenskole aktiviteter og i
forhold til overbygningens fælles naturfagsprøve.
Det store kendskab til områdets tilbud af natur og frivillige ressourcer kan bruges optimalt, når man deler vores
viden med lærerne, der ikke altid har tiden til den dybere research. Der bliver arbejdet på at få et kontinuerligt
samarbejde med skolerne i lokalområdet, hvor naturvejlederens rolle er at rådgive og skabe nye rammer for
undervisning og i den forbindelse være tovholder og facilitator for skolerne.
Målet er at flere elever undervises ude i naturen i Tarup-Davinde.
Herunder er der billeder fra et af de nye tiltag, hvor skolerne selv kan låne grej til brug i området. Her er det
Ung Syd som laver svedehytter ved Lille Ibjerg sø

Naturskolen tilbyder selvfølgelig også den klassiske formidling omkring natur og friluftsliv, som rigtigt mange
skoler stadig benytter sig af.
Naturskolen har udbudt nattergaleture og Jul på Ibjerg som offentlige ture i 2017.
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Skolernes Grejbank i Tarup-Davinde
I 2017 indgik Naturskolen en partnerskabsaftale med 5 lokale folkeskoler på tværs af kommunegrænsen Odense
og Faaborg-Midtfyn om at etablere, udvikle og drive en gratis grejbank på Rolighedsvej 128 beliggende på
Tarup-Davinde I/S område. Sammen blev der søgt midler hos Nordea Fonden og Rolfsted Transformerfond og
det resulterede i en start sum på 26.000 kr.
Indvielsen af grejbanken skete i forbindelse med den årlige Naturvidenskabsfestival, hvor man i løbet af 3 dage
fik besøg af ca. 250 elever fra partnerskabets 5 skoler. Her arbejdede eleverne flittigt med emnerne geologi og
pioner planter, og fjernede hele 3000 træer på 20 minutter i en naturpleje konkurrence til fordel for områdets
strandtudser!

Skoleledelsen fra de 5 skoler var også inviteret til Naturvidenskabsfestivalsuge, hvor partnerskabsaftalen blev
underskrevet. Naturskolen og de 5 skoler arbejder nu sammen om flere fondsansøgninger, så man kan få en
veludrustet grejbank og en overdækket facilitet i området.
Som lokal naturvejleder Isabel Ebbesen, som facilitator i denne proces, ved at være tovholder på grejbanken og
vejlede lærerne ved faggruppemøder i brugen af grejbanken og det omkringliggende naturområde.
Dette er et vigtigt skridt på vejen, til at få udvidet Naturskolens samarbejde med de lokale skoler og derved få
en øget undervisningsaktivitet i naturområdet.
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En uforglemmelig dag
Her i området er der mere end 1000 unge ude og deltage i fri lufts aktiviteter i naturskole regi hvert år.
Naturskolen har 4 eksterne friluftsinstruktører som hjælper med arrangementer.
Men selv i forhold til dette store besøgstal, var naturvejleder Henrik Kalckar Hansen alligevel mere end
almindelig spændt på arrangementet med Ullerslev spejdergruppe.
Gruppens spejdere er nemlig ret svært handicappede, og det er i Henriks verden en udfordrende kombination
med friluftsliv, fordi netop friluftsliv jo ofte handler meget om at bevæge sig og prøve sine grænser af fysisk.
Vi mødtes i Phønix-området, hvor de fleste af Tarup-Davinde`s friluftsarrangementer finder ste. Flere af
børnene sad i kørestole, så de skulle lige hejses ud af bilerne. Hvor efter der blev hilst på hinanden, børnene,
spejderlederen, børnenes forældre og Henrik.

Det var planlagt, at vi skulle bruge dagen på at bygge
tømmerflåder og sejle med dem.
Det er en god aktivitet med masser af sjov, hygge og
fællesskab. Det var naturligvis stærkt begrænset, hvor meget
børnene kunne deltage i selve byggeriet, men forældrene var
heldigvis søde og meget deltagende. Men Henrik var faktisk
stadig temmelig meget i tvivl om berettigelsen af hele
projektet, når børnene ikke kunne deltage mere end tilfældet
var.
Men det skal siges, at der ikke var tvivl om succesen, da
børnene først sad ude på tømmerflåderne. Der var flere børn
helt uden sprog, men begejstringen og glæden lyste simpelthen ud af deres øjne.
Følgende citat kom lavmælt fra én af fædrene, som sad og roede:
”Tænk Kristoffer, at du med din krøblingekrop skulle opleve at komme ud og sejle på tømmerflåde. Hvem
skulle have troet det”
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Frivillighedsaften
Den 10. august afholdt Naturskolen en aften til fordel for Tarup-Davinde I/S frivillige samarbejdspartnere.
Arrangementet blev afholdt, for at vise anerkendelse, men også for at skabe bånd imellem de forskellige
brugergrupper i området.
Det er første gang sådan et arrangement bliver forsøgt afholdt, hvor der foruden god mad, blandede folk ved
bordene for at få en drøftelse af deres frivillige arbejde i Tarup-Davinde. Der deltog 28 personer, som
repræsenterede mange af de forskellige brugergrupper. Tilbagemeldingerne fra aftenen var meget positive, der
var en god energi og vi fik vigtige opsummeringer fra snakke omkring bordene og har besluttet at gentage
succesen i 2018, da de frivillige kræfter er af stor betydning for Naturskolens udvikling af området.
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Samarbejde med frivillige undervisere.
Naturskolen har fået et godt samarbejde med områdets frivillige, der tilbyder undervisning til skoleelever. Her
er tale om Hudevad Smedje, Den Fynske Stenklub, De Fynske Bi-venner, Vandmøllen ved Rolfsted og Hans
Rytter som ringmærker fugle i Tarup-Davinde område. I foråret afholdt Naturskolen i samarbejde med de
frivillige to forskellige kurser til de lokale folkeskolelærere, der omhandlede ”Inddragelse af nærmiljøet i
undervisningen” rettet til fælles naturfagsprøve i overbygningen og til indskoling og mellemtrin. Her deltog
lærerne i en rundvisning i området, med indlagte besøg til de forskellige frivillige undervisere og deres tilbud.
Begge kurser var fuldt belagt, målet er at hjælpe skolerne, med at få ideer til understøttende undervisning
udenfor klasselokalet.

Kursus ”Inddrag nærmiljøet i din undervisning” Ib Jensen fra Foreningen De Fynske Bi-venner fortæller om sit
frivillige undervisningstilbud til skolerne, her prøvesmager lærerne levende bi larver.

Hudevad Kær
Tarup-Davinde I/S ejer nogle fine engområder ved Vindinge å, hvor åen løber gennem Hudevad By.
Naturtyperne her er på mange måder atypiske for de øvrige områder interessentskabet ejer, som jo er
grusgravsnatur.
Specielt ét af engområderne påkalder sig stor opmærksomhed p.gr. af områdets helt unikke botaniske kvaliteter.
Området består af et rigkær og et kildevæld og her gror sjældne og sårbare blomsterplanter og mosser.
I 2017 kom området med i en ordning, som gennem en fondsbevilling giver mulighed for at få udarbejdet en
Fokusplan for plejen af området. Naturskolen modtog i efteråret en temmelig kritisk Fokusplan fra SEGES,
som er et konsulentfirma under ”Landbrug og fødevarer”. Rapporten pegede på en uheldig pleje af specielt en
lille del af Hudevad Kær, den del som betegnes Kildevæld.
TD og vores naturovervåger (J.F. Hangaard, biolog med speciale i mosser) er helt enige i den biologiske
vurdering af områdets aktuelle tilstand. Men i planen peges der på, ”at både dyreholdere og lodsejer mangler
grundlæggende viden om vigtigheden af de uerstattelige naturværdier, der er på arealerne.” Dette er efter
Tarup-Davinde s opfattelse ukorrekt og et temmelig unuanceret billede af forholdene omkring Hudevad Kær.
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Tarup-Davinde har derfor haft en mailkorrespondance med konsulenterne, hvor man har skitseret de løbende
indsatser i området, som har været følgende:
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

2010:

Starter et tæt samarbejde med biologerne fra Faaborg-Midtfyn Kommune om området.
Fokus er at stoppe tilgroningen af rigkæret med Rødel og Birk.
2013:
Miljøprojektet ”Indsats for bilagsarter og habitatnaturtyper på Fyn” under
NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune.
Hudevad Kær er med i projektet og får delvist nyt hegn og adgangsforholdene bliver
forbedret med klaplåger.
2013:
Udarbejdelse af en botanisk rapport specifikt over Hudevad Kær af (J. F. Hangaard 2013)
2013/14:
Tarup-Davinde s samarbejde med den hidtidige dyrholder måtte ophøre, da han gik
Konkurs.
For at undgå tilgroning fortsatte græsningen, men nu med andre dyreracer, Dexter og
Skotsk langhorn.
2015:
FMK opkøber en bufferzone til arealet
2016 juni:
Naturovervåger (J. F. Hangaard) opdager problematikken og skriver bl.a. følgende til
FMK:
”Jeg kan se arealet med kildeværd er blevet hegnet og græsset af nu som led i jeres projekt
Derude- Området med væld er utrolig optrådt og det ellers ret intakte tæppe af bryofytter
er….ikke så intakt mere.”
2016 juni:
Kasper Nowack, som har været Tarup-Davindes gennemgående samarbejdspartner fra
Miljøafdelingen i FMK, frahegner omgående kildevældet.
2017 forår: Der bliver endnu engang udarbejdet en rapport specifikt over Hudevad Kær af
Naturovervåger J.F. Hangaard, her peges der på: ”Resultaterne tider på at området
med kilde og væld er trådt op. Det kan skyldes skift i racen af kreatur som nu afgræsser
denne del af området.”
2017 efterår: Første udkast af Fokusplanen fra SEGES kom den 25.10.17 og med en endelig udgave?
Lige før jul
2017 nov.:
Tarup-Davinde afholder møde med FMK bl.a. for at planlægge områdets fremtidige pleje.
Det besluttes på baggrund af den omtalte problematik, at FMK skal finde egnede dyr til
græsningen, og de skal styre græsningstrykket.
Tarup- Davinde har opsat en ny stor hegning i stedet for 2 opdelte, som det er anbefalet
Af SEGES i deres Fokusplan for området.
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Strandtudser i Tarup-Davinde.
I 2013-2015 gennemførte Naturskolen i samarbejde med de to ejerkommuner det store miljøprojekt: Indsats for
bilagsarter og habitatnaturtyper på Fyn.
I projektets formål hed det bl.a.:
”for Strandtudserne ønsker FMK og OK med denne ansøgning at sikre bevarelsen af strandtudsen i området og
øge befolkningens oplevelser af disse højtkvækkende dyr. Som en del af projektet skal der anlægges nye
vandhuller, både i områder, hvor arten i forvejen findes og i områder, hvor de potentielt kunne indvandre.”
Rent praktisk udmøntede indsatsen sig i etablering af 12 strandtudse egnede vandhuller, afgræsning af
strandtudsehabitaterne og udsætning af ca. 100 små strandtudser d. 15.9.2014, som i øvrigt var opdrættet fra
lokalt indsamlede æg.
I kombination med den helt rigtige reetablering, som blev gennemført i samme periode i kerneområdet på
Tarup Davinde’s foranledning, blev projektet en meget stor succes!
I den sidste naturovervågning (J. F. Hangaard 2017) optaltes 33 syngende strandtudsehanner og yngel i 5
forskellige paddesøer.
Som følgende eksempler viser, har strandtudserne betydet meget for formidlingen og engagementet omkring
naturen her i området.

Kvækkende strandtudsehan.
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I foråret har Naturskolen indgået et samarbejde med KBH Zoo og Refsvindinge Naturcenter der begge arbejder
med genudsætning af strandtudser. Man har i 2017 besøgt hinanden og udvekslet erfaringer samt
undervisningsmateriale til brug i formidlingen. Naturskolen samarbejder også med Odense Zoo, som er
interesseret i at kunne henvise deres publikum til området ved Tarup-Davinde bl.a. med strandtudser i øjemed.

Strandtudse erfaringsudveksling med KBH Zoo og
Refsvindinge Naturcenter.

Frivillig SDU elev Jakob Magnus Nielsen fjerner
dunhammer i strandtudsevandhul

Samtidigt har Naturskolen indledt et samarbejde med biologisk institut ved SDU om naturovervågning og
naturpleje af strandtudsernes habitat. SDU elever deltog i naturovervågning af strandtudserne, som en del af en
studieaktivitet tilbudt af Naturskolen. Efterfølgende arbejdede flere af disse elever frivilligt, hvor de fjernede
store mængder af dunhammer fra strandtudsevandhullerne. Dette netværk af biologistuderende har rødder i
DN-studenterforening, man har i 2018 aftalt at samarbejde om et Strandtudse Naturpleje Event sammen med
elever fra SDU og Jordbrugs Teknologstudiet. Naturskolen har til hensigt at starte en frivillig naturplejegruppe
for studerende, der har interesse for naturen.
I forbindelse med samarbejdet med SDU, foretages der nu også lydforskning af Strandtudserne i
parringssæsonen, her undersøges tudsernes reaktion på rivalers lyde.
Et helt specielt samarbejde er sat i værk med Tingkærskolens udeskole, hvor 1. klasse har adopteret et
strandtudse vandhul, hvor de fjerner pil og bygger små huse af træ og sten, som flittigt bruges af områdets
padder. Naturskolen har medvirket ved formidlingen i år, hvorefter Tingkærskolen fremover selv kører forløbet.
Der var så stor begejstring fra elevernes side, at et hold af forældre og elever besøgte området kl. 22.00 for at
høre tudserne synge.
Korupskoles specialklasse har indgået lignende aftale og har i løbet af vinteren naturplejet et vandhul ved at
fjerne pil.
Strandtudserne er gode eksempler, når man formidler betydningen af biodiversitet og fredede dyrearter, derfor
er de oplagte som gruppeprojekt til 9. klassernes fælles naturfagsprøve. Naturskolen har i foråret besøgt flere
forskellige skole, for at give input til projektideer i felten – her indgår bl.a. Strandtudserne.
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Status for Davinde Stenmuseum 2017
Det er Den fynske Stenklub, som står for driften af Davinde Stenmuseum på Phønixpladsen.

Udstillingen består af en samling krystalline blokke, ledeblokke, fossilet træ, en sandsamling, en mineral- og
krystalsamling, og dertil en grusgravssamling fra lokalområdet, indeholdende blokke med mange fossiler fra
forskellige tidsperioder.
I fossilrummet finder man også særudstillingen ”TARUP-DAVINDE GRUSGRAVE et landskab i
forvandling” incl. to slideshows og et flot hæfte på 56 sider. Denne udstilling beundres af mange besøgende, og
en del gæster vælger at købe hæftet med hjem.
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.
Kalenderårets sidste Åbent Hus tiltrækker normalt kun en håndfuld besøgende. I år forsøgte jeg mig derfor med
et opslag i en facebook-gruppe i mit nærområde for at afprøve effekten af et sådant opslag. Det gav et besøgstal
på næsten 60 gæster, så det er utvivlsomt en vej, som stenklubben skal gå i 2018.
Møder og arrangementer:
- Som et fast punkt på Den fynske Stenklubs program, afholder Strandstensgruppen møde 1 gang hver måned i
vintersæsonen. Forskellige geologiske emner tages op af Ole Allan Jensen, og deltagerne får en forklaring på
deres medbragte sten og fossiler.
- Lørdag d. 18/3-2017 havde stenklubben besøg af Mogens Madsen fra Fredericia. Mødet blev afholdt i
Stenmuseet, hvor Mogens Madsen fortalte om sine fund fra strandene ved Fredericia. Hans fund fra det
oligocæne lag kan dateres til perioden 33 – 23 millioner år før nu. Endvidere er det også muligt at gøre fossile
fund fra Silur ca. 440 – 400 millioner år før nu. Mogens Madsen fortalte om teknikkerne med afsyring af de
fundne blokke, metoder til at afrense ved f. eks sandblæsning og ligeledes hvordan man kan tage afstøbning af
fossilerne, som varierer fra kun ca. 1 mm til nogle centimeter i størrelse.
- Stenklubbens første medlemsmøde efter sommerferien blev afholdt i museet d. 9/9-2017.
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.
- I efteråret deltog vi i det landsdækkende arrangement Geologiens dage. I museet havde vi en del gæster, som
fik lejlighed til at se sig om i samlingerne. Vi havde opstillet en af vore stenslibemaskiner, så børnene kunne
prøve at slibe et stykke silkespat. En fin dag hvor især stenslibning for børn trækker gæster til.
Der var også i år grusgravstur og Årets fund i stenklubben blev gjort af den kun 8-årige Eja Vendelbo, som var
på besøg sammen med sin familie. Eja fandt en meget flot kiselsvamp på 15 – 20 cm i diameter. Efterfølgende
har Eja og familien været så venlige at udlåne kiselsvampen til Stenmuseet.
- Arbejdet med at afdække vore glasmontre er videreført i 2017, men da det er en relativ kostbar affære,
fortsætter dette arbejde i 2018.
- Samarbejdet med Hudevad Smedjemuseum om fælles markedsføring er fortsat i 2017, og vi forventer at dette
fortsætter i 2018, lige som stenslibning for børn vil gøre det.
- Først på året 2017 udarbejdede en gruppe medlemmer et oplæg til omdannelse af bordene i ledeblokrummet,
således at disse kunne benyttes både som borde og også som udstilling med indbygget lys.
Løsningen blev udskiftning af de eksisterende borde med aluminiumstativer, hvorpå der lægges 6 færdige
montrer med lys. Der tilpasses plader, som lægges ovenpå montrerne, der derefter kan anvendes som borde.
Samtidig ønskes sandsamlingen udvidet fra 105 til ca. 500 glas med sand fra det meste af verden.
Arbejdsgruppen ansøgte EnergiFyns Almene Fond om et større beløb til finansiering af projektet, og det var
med glæde og stolthed, at gruppen kunne modtage en check på det ansøgte beløb d. 26/4-2017 fra EnergiFyn.
Bordene er installeret og taget i brug, medens udvidelsen af sandsamlingen først er på plads i januar måned.
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2018:
En del af reolerne i ”køkkenet” er blevet lukket af med glas. Reolerne indeholder medlemmers samling af
krystaller, smykker m.m. I begyndelsen af 2018 fortsætter arbejdet med afdækning.
Den nye sandudstilling er ikke helt på plads endnu, men det forventes at ske først på året.

Lidt statistik:
1300 besøgende heraf 453 børn.
12 skoleklasser har besøgt Museet.
11 søndagsåbent med i alt 452 besøgende heraf 104 børn.
15 gange har stensamlingen været åbnet udenfor normal åbningstid.
8 gange har strandstensgruppen holdt møde med i alt 87 deltagere.
Der har været arbejdet 29 dage.
Rengøring 12 gange.

Januar 2017
Kurt Jeppesen
Den fynske Stenklub
Formand
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner 2017
af Tom Møller Pedersen. Fotos Svend Aage Rasmussen, Carsten O. Hansen og Tom Møller Pedersen

Der er gået 8 år siden museet blev indviet, og driften af den gamle smedje og smedjemuseet blev formaliseret.
Vi har stadig en åbningsfrekvens med 6 søndage i sommermånederne, ekstra åbent for skolebørn i skolernes
efterårsferie og en dag med julemarked i adventstiden. Dette finder vi passende.
Desuden koordinerer vi åbningstider med Stenmuseet, så publikum på visse dage kan nå to lokale museer.
Der er tillige åbent alle torsdage kl. 10 – 11.30, undtagen på Danmarks to torsdagshelligdage. Her er der den
bedste mulighed for at se arbejdende smede, idet torsdag formiddag er den faste mødedag.
Der åbnes endvidere for selskaber efter behov. Det blev i 2017 til 17 regulære åbningsdage excl. de 50 torsdage
med tilsammen 472 besøgende – et for os tilfredsstillende resultat.

Øverst:
Nederst:

Fraugde Kirke
Veflinge Kirke

Ulbølle Kirke
Vester Åby Kirke

Skærup Kirke
Sdr. Nærå Valgmenighedskirke

Den mobile udstilling af plancher, som illustrerer de mange knæfaldsgitre, fremstillet af Mester Hans
Rasmussen i Hudevad Smedje og hvoraf her vises 6 udsnit, har været en succes. Den kan endnu i nogen tid ses
på museet, men det er ellers planen, at udstillingen atter skal tilbydes de kirker, hvis altergitre vises. Hillerslev
Kirke lånte udstillingen til deres våbenhus i begyndelsen af 2017.
Opgaverne i den gamle smedje, hvor omkring 20 frivillige holder liv i bygninger og drift, har været
overordentlig tilfredsstillende i 2017 og jeg skal efterfølgende redegøre for en del af dem:
En ny naturvejleder hos Åløkkestedet har som del af sit arbejde fået til opgave at styrke samarbejdet mellem
museer, tilknyttet Tarup-Davinde, og omegnens skoler. Det har resulteret i en styrkelse af samarbejdet mellem
Museet og skoler, et samarbejde vi fortsat hilser velkommen.
I sidste årsberetning omtalte vi samarbejdet mellem den autistiske unge mand, William, hvis et og alt er at
arbejde med glødende jern, og en af museets smede, Poul Erik Vesterby. De to udviklede et tæt og tillidsfuldt
samarbejde, der resulterede i en række besøg af William i smedjen.
Sagen fik en del presseomtale, der blandt andet resulterede i donationer fra privatpersoner, så smedene slutteligt
kunne forære William en transportabel esse. Herefter kunne der også smedes derhjemme, hvilket var et af
Williams største ønsker.
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Fraugde Kirke.

Davinde Kirke.
De tre lysglober fremstillet i 2017

Årslev Kirke

Skikken med at anskaffe lysglober i danske kirker breder sig. Flere har således i 2017 bestilt hos os i Hudevad
Smedjemuseum. Det med at tænde lys, dvæle en stund og sende en tanke til nulevende eller afdøde slægtninge,
har mange lært ved besøg i kirker sydpå og det er da også en smuk skik.
I flere tilfælde har vi oplevet, at de bestillende kirker har haft specielle ønsker til udsmykningen af deres
lysglobe. Det gælder kirkerne i Fraugde og Davinde:
I 1954 opsatte mester Hans Rasmussen et altergitter i Fraugde Kirke, tæt besat med forgyldte rosenknopper – i
øvrigt et af Mesters allersmukkeste produkter. Ved bestillingen af lysgloben ønskede menighedsrådet en
sammenhæng mellem globen fra 2017 og altergitteret fra 1954. Det fik de. Ved et tilfælde fandt man en
rodekasse fra 1950-erne, indeholdende bla. 3 håndsmedede rosenknopper. De blev forgyldt og anbragt på en
snoet ranke på globens stamme.
I Davinde Kirke ønskede man en symbolsk udsmykning inde i globen, der skulle lede tanken hen på byens
historisk kendte vartegn, lindetræet ved Bystævnet. Som det ses er lindens konturer angivet af 2 sorte,
krydsende profiler i rundjern, og 2 ligeledes krydsende, stilistiske lindeblade, fremstillet i messing.
En privat lodsejer på Sydfyn ønskede sit forvitrede gelænder på udsigtsterrassen afløst af et nyt, men identisk i
konstruktion og udførelse med det gamle. Det fik han.

Fotos: Kurt Riemann
Poulsen
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Årsberetning 2017 fra Skovhjælperne i Havørnen
Skovhjælperne i Tarup-Davinde har nu været eksisterende i 4 år. I 2017 blev vi gjort til en selvstændig enhed
under Odense Værkstederne, dagbeskæftigelse for voksne udviklingshæmmede.
Henover det sidste år har 18 skovhjælpere været en aktiv del af hverdagen. Vi er blevet én personale mere dvs.
4 i alt.
I løbet af 2017 havde vi også fornøjelsen af at have 3 pædagogstuderende, som hver var her 7 uger.
Skovhjælperne har hver især ansvarsopgaver indenfor husassistent, transportmedarbejder, brændekløver, pedel,
gartner og servicemedarbejder. Ved hjælp af vores gode samarbejde, støtter vi hinanden med de
arbejdsopgaver, som bliver givet til os af Tarup-Davinde I/S. Det er blandt andet opgaver som:
-

Opsamling af affald og tømning af skraldespande
Fælde træer i skoven, kløve det til brænde og ligge det til tørring.
Afmåle brænde og kører det ud til shelter pladser til arrangementer og overnattende gæster.
Buskrydning af indhegninger i naturområdet.
Fylde brochure i foldekasser.
Tømme høm-høm standerne og fylder nye poser i.
Små reparationer af borde-bænke sæt/bålhytter/skraldespande, samt stier/veje i området
Nedgrave skilte til dyreindhegninger, samt sikre skiltene har korrekte oplysninger.
Beskære beplantning
Vedligeholder redskaber
Hjælper til ved naturvejlednings arrangementer efter behov.
Vedligeholder matriklen på Langagervej 1.

Først på året fik 2 af skovhjælperne motorsavsbevis, hvilket har betydet at vi
hovedsageligt selv har stået for, at fælde træer i området, som bliver brugt til
brænde til gæsterne.
Naturstyrelsens landsdækkende ’affaldsuge’ i marts måned blev igen en succes,
hvor vi inviterede vores kolleger fra værkstederne inde i Odense, ud til TarupDavinde. Sammen samlede vi affald i de små byer rundt i Tarup-Davinde området
og dermed støttede vi miljøet i området. Det blev til mere end 200 kg affald og
langt over 1100 dåser.

I september måned havde vi besøg af 4 andre skovhjælper ordninger, hvor vi
afholdte et ’skovhjælpertræf’, hvor 75 friske skovhjælpere fra hele landet var
samlet i Tarup-Davinde. De prøvede kræfter med mange af vores daglige
opgaver i form af spændende aktiviteter. Vi spiste varm suppe fra bålet og
øvede os i at snitte og lave brætspil af træskriver.
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Igen i 2017 hjalp vi naturvejlederne i Tarup-Davinde med at klargøre til
’Genplant Planeten’. Vi lavede pandekagedej, samt på selve dagen tændte vi
bål og bidrog med hjælp til pandekagestegningen. En enkelt skovhjælper blev
efter arbejde for at hjælpe med oprydning efter arrangementet.
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Aktivitetsoversigt 2017
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Antal personer der har købt aktiviteter ved Naturskolen, det er fordelt på henholdsvis:
Teambuilding 43 stk., naturvejledning 29 stk., trivselsarrangementer 17 stk. samt kano inkl. Instruktør 0 stk. –
dog ses der en stigning i udlejning af kanoer til skoler/private da de i mange tilfælde selv har instruktør med.
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Antal personer 2017

12000

10000

9689

9.347

8671
8000

6000

4000

2000

1.614
360

0
Naturskolen
Skeifa
Stenudstillingen
Åben Smedje
Andre organiseret bruger
Frivillige i Tarup-Davinde

1.184
679

År 2015
9.347
360
1.614
679
1.184

1512
605

1746

400

År 2016
9689
605
1512
400
1746

1300 1230
944
425 472
År 2017
8671
425
1300
472
1230
944

Kategorien andre bruger dækker over de foreninger der har en forbrugsaftale hos os bl.a. Retrieverklubben,
hvor der i 2017 har været 1140 personer til henholdsvis træning og stævner.
Tallet for Naturskolen indeholder bl.a. overnatninger for vores 3 områder.
Det samlede registrerede antal personer, der har besøgt Tarup-Davinde i en organiseret sammenhæng i 2017 er
13042 personer.
Der kan dog i denne optælling være personer, der tæller i flere kategorier.
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Faciliteter.
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Hertil kommer de klubber som er fast bruger af området, det kan være Udeskoler, hundeklubber, rytterlauget
samt brugerne af MTB-stierne.
Her i 2017 er der kommet gang i grejboksen ved Davinde SØ, den fungerer på den måde at der bliver betalt
kontingent og så har man adgang til redskaberne, dog skal brugerne henvende sig til Naturskolen for at høre om
der er ledigt.
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Geografisk fordeling af skoler, institutioner samt private.
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500

0
Odense Skoler+ inst.
Odense Private bruger
Faaborg-Midtfyn Skoler + Inst.
Faaborg-Midtfyn private bruger
Andre kommuner skoler + Inst.
Andre kommuner Private bruger

1479

822
474

År 2015
2545
822
1406
474
1004
433

433

527493588

År 2016
2996
1479
1469
527
493
588

674636

År 2017
3550
1873
1479
1050
674
636

I diagrammet er personantallet enten fordelt efter skoler + institutioner eller private brugere, der kommer fra
Faaborg-Midtfyn, Odense eller andre kommuner.

29

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

Maria Brumvig, formand
Steffen Jensen, næstformand
Åge Priisholm
Sanne Skougaard Andersen
Michael Olsen

Direktion

John Juul Henriksen
Sekretariatsleder

Revision

EY
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25
5000 Odense C

30

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2017.

Odense, den 1. marts 2018

Maria Brumvig
Formand

Steffen Jensen
Næstformand

Åge Priisholm
Bestyrelsesmedlem

Sanne Skougaard Andersen
Bestyrelsesmedlem

Michael Olsen
Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors erklæringer med udtalelse om ledelsesberetningen
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 2017,
der omfatter resultatopførelse, 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 2017 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 1. marts 2018
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
2017

Regnskab
2016

Regnskab
2015

Regnskab
2014

2.625

2.388

2.274

2.224

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

32.056
2.181
5.880

29.066
2.417
8.422

29.099
2.667
7.915

29.765
3.378
6.874

Balance, passiver
Egenkapital
Kortfristet gæld

39.434
1.135

39.496
1.098

39.430
580

39.335
1.218

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 2017 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 være
afskrevet på disse, men der er fra og med regnskab 2009 ændret på denne praksis.
Der afskrives på ombygninger og større anlæg med følgende levetider:
Aktivtype
Bygninger
Bygninger på lejet grund
Småbygninger

Levetider
30 år
10 år
15 år

Anlæg under 50.000 kr. samt anlæg af veje afskrives ikke, men udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen
som småanskaffelser.
I kraft af de ændrede regler er der vurderet på samtlige ombygningsudgifter i perioden 1995 til 2009, og
der er foretaget ændret optagelsesværdi i regnskabet. Modposten hertil er egenkapitalen.
Sammenligningstal samt hoved- og nøgletag 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.

35

Balancen
Aktiver:
Selskabets materielle aktiver består af erhvervede arealer og bygninger, der optages i balancen til
anskaffelsesværdi. Der afskrives ikke på arealerhvervelser.
Større anskaffelser og ombygninger optages tillige i selskabets balance, idet disse anskaffelser afskrives
som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.
Derudover er der følgende afskrivningspraksis:
Biler
Kanoer/både

6 år
5 år

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

Korrigeret

Regnskab

2017

Budget 2017

2017

Lejeindtægter

-291.950

-291.950

-221.651

Indtægter fra Naturskole

-183.000

-183.000

-353.268

Landbrugsstøtte

-140.000

-140.000

-175.488

Indtægter i alt

-614.950

-614.950

-750.407

111.800

111.800

174.180

Indtægter:

Driftsudgifter:
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
Drift af ejendomme
Personaleudgifter

15.000

15.000

3.363

329.000

329.000

187.957

2.279.386

2.279.386

1.888.641

Kørselsgodtgørelse

50.000

50.000

40.802

Drift af Naturskole

135.000

135.000

138.319

20.000

20.000

28.521

255.000

255.000

265.843

Naturovervågningsprojektet

20.000

20.000

10.000

Informationsmateriale

73.000

73.000

18.084

Skovhjælperprojekt

58.000

58.000

90.286

Nye driftsprojekter

65.000

65.000

0

Etablering af nye faciliteter:

Anskaffelser til Naturskolen
Naturpleje - fællesudgifter

73.000

73.000

Ridestier

0

0

”Fra Landsby til Landsby”

0

0

623

Skurvognsprojekt

0

0

1.091

Skolernes Grejboks

3.096

0

0

-3.992

5.000

5.000

3.981

Hudevad Smedie Museum

68.500

68.500

9.789

Advokatomkostninger

60.000

60.000

113.000

Stenudstilling

Anlægsprojekter uden afskrivning:
Hundeskov
Renovering af bro ved Smedebakken
Etabl. af badestrand ved Anes Høj
Hegning af sydsiden af Langagervej

0

0

35.979

50.000

50.000

45.649

120.000

120.000

0

60.000

60.000

1.232

Sikring af Kirkestien ved Langagervej

0

0

36.072

Udgifter i forbindelse med erstatninger

0

0

5.040

Ekstraordinære udgifter og indtægter
Driftsresultat før finansiering

100.000

100.000

88.988

3.332.736

3.332.736

2.436.137

Renter:
Finansielle indtægter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-20.000

-20.000

-11.707

3.312.736

3.312.736

2.424.430

3.500.000

3.500.000

3.251.000

250.000

250.000

69.675

7.062.736

7.062.736

5.745.105

Anlægsudgifter:
Køb af arealer
Udskiftning/supplering af maskinpark
Resultat i alt
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december i hele kr. (Omkostningsbaseret resultatopgørelse)
Note

1

Kor. Budget

Regnskab

2017

2017

2016

Lejeindtægter

-291.950

-221.651

-102.052

Indtægter fra Naturskole

-183.000

-353.268

-355.865

Landbrugsstøtte
Nettoomsætning
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
Drift af ejendomme
Andre eksterne omkostninger

-140.000

-175.488

-123.489

-445.350

-750.407

-581.406

111.800

174.180

121.140

15.000

3.363

1.485

329.000

187.957

182.494

455.800

365.500

305.119

Bruttoresultat

-159.150

-384.907

-276.287

Personaleudgifter

1.676.660

2.279.386

1.888.641

Kørselsgodtgørelse

50.000

40.802

33.093

Drift af Naturskole

135.000

138.319

113.490

20.000

28.521

15.014

255.000

265.843

201.681

73.000

18.084

61.221

0

0

37.306

Naturovervågningsprojektet

20.000

10.000

18.070

2

Skovhjælperprojekt

58.000

90.286

51.825

3

Nye driftsprojekter

65.000

0

0

Etablering af nye faciliteter:

73.000

Anskaffelser til Naturskolen
Naturpleje - fællesudgifter
Informationsmateriale
Tarup-Davindedagen

Ridestier

0

3.096

134.640

Borde og bænke

0

0

35.100

MTB-stier

0

0

2.481

”Fra Landsby til Landsby”

0

623

0

Skurvognsprojekt

0

1.091

0

0

-3.992

0

5.000

3.981

4.151

Skolernes Grejboks
Stenudstilling
4

Hudevad Smediemuseum

68.500

9.789

45.965

5

Advokatomkostninger

60.000

113.000

56.500

6

Anlægsprojekter uden afskrivning:
Hundeskov

0

35.979

7.984

Ny Plads på Udlodgyden

0

0

22.253

50.000

45.649

0

120.000

0

0

60.000

1.232

0

Sikring af Kirkestien ved Langagervej

0

36.072

0

Udgifter i forbindelse med erstatninger

0

5.040

0

100.000

88.988

0

3.332.736

2.436.137

2.241.147

150.000

200.493

153.763

Renovering af bro ved Smedebakken
Etablering af badestrand ved Anes Høj
Hegning af sydsiden af Langagervej

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

-20.000

-11.707

-7.177

3.462.736

2.624.923

2.387.733

2.624.923

2.387.733

2.624.923

2.387.733

Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapital
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Balance 31. december i hele kroner
Aktiver
2017

2016

Note Materielle anlægsaktiver
7

Grunde og bygninger

8

Ombygningsudgifter
Maskinpark
Materielle anlægsaktiver i alt

27.886.103

24.635.103

3.947.875

4.294.318

221.569

136.150

32.055.547

29.065.571

38.350

20.687

332.531

420.478

0

72.683

82.078

172.712

452.959

686.560

2.181.192

2.417.432

5.879.111

8.422.147

591

2.512

5.879.702

8.424.659

40.569.400

40.594.222

2017

2016

Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavende moms
Tilgodehavende projekter
Tilgodehavende øvrig
Tilgodehavender i alt
9

Værdipapirer - kursværdi af obligationer
Nordea
Kasseforskud
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

Passiver

Note
Indskudskapital
- Værdireguleringer (ikke realiseret)
- Regulering af bygningsværdi
- Afskrivning tilgodehavende salg
- Øvrig regulering
- Indskud fra Interessenterne
- Depositum udlejning
- Hensættelser udlejning
Overført resultat
10

Egenkapital

39.495.987

39.430.308

-18.077

3.090

-156.607

-156.607

-2.700
0

4

2.656.457

2.606.925

63.000
21.000
-2.624.923

-2.387.733

39.434.137

39.495.987

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

19.527

-563

1.115.736

1.098.798

1.135.263

1.098.235

40.569.400

40.594.222
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Personaleoversigt pr. 31/12 2017.
Sekretariatsleder
Sekretær
Rengøringsassistent
Naturvejleder
Naturvejleder
Kontor/projektmedarbejder
Pedel – bygningsvedligeholdelse,
maskiner mm.

37 timer pr. uge
Ansat i flex-skånejob
1 medarbejder 10 timer ugentligt
33 timer ugentligt
37 timer ugentligt
Ansat i seniorjob fra 1/4-2013 - 15/7-2018
Ansat i flex-skånejob

De samlede personaleudgifter i 2017: kr. 1.805.006

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.
2.625
3.321

-201
5.745
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Noter til årsregnskabet:

Note 1 – Indtægter fra Naturskolen
Regnskabet viser merindtægter på ca. 170.000 kr. Indtægterne har de sidste par år ligget på
nogenlunde samme niveau, og budgettet er justeret for 2018.

Note 2 – Skovhjælperprojektet
Regnskabet viser et merforbrug på 32.000 kr., hvilket bl.a. skyldes indkøb af 2 stk. elmotorer
til Christianiacykler til ca. 20.000 kr.

Note 3 – Nye driftsprojekter
Der blev afsat 65.000 kr. i budgettet til etablering af nye faciliteter herunder: nye bomme i
området, udskiftning af bord/bænke samt infoskilte i området. Disse aktiviteter blev ikke
udført i 2017. I 2018 er der afsat 30.000 kr. til nye infoskilte.

Note 4 – Hudevad Smediemuseum
Smediemuseet har i 2016 haft stor aktivitet, hvilket har medført flere indtægter end forventet.

Note 5 - Advokatomkosninger
Regnskabet viser et merforbrug på 53.000 kr. Der har i år været ekstraudgifter i forbindelse
med udarbejdelse af lejekontrakt og salg af areal ved Udlodgyden 54 (biogasanlæg) samt køb
af areal Ibjergvej, matr. 22e og 11m.

Note 6 – Anlægsprojekter uden afskrivning
Der er budgetteret med 120.000 kr. til etablering af badestrand ved Anes Høj. Dette projekt
udskydes til 2018.
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Note 7 – Grunde og bygninger
Der er i årets løb købt én stor grund.

Købsår
1992

Sted
Udlodgyden 23
Rolighedsvej 23D

1993

Rolighedsvej 29

1994

Ørbækvej 820
Hudevad Byvej 20

1996

Møllevej 12
Møllevej 11 a

1997

Smedebakken 13

1998

Phønix-arealet

Størrelse i m2
152.384
153.225

Købs-/salgspris
556.627
484.377

55.371

184.250

76.273
162.685

273.000
856.239

53.011
97.158

193.490
443.750

65.935

0

220.350

875.000

Rolighedsvej 29
Salg af areal

12.000

52.400
-508

2000

Tingkærvej 169

103.489

1.250.000

2001

Tingkærvej 215
Solgt Tingkærvej 169

101.391
-10.400

1.460.000
-675.000

Solgt Tingkærvej 215
Solgt Tingkærvej 169

-20.000

2002

-789.000
-24.120

2004

Hudevad Byvej 2

84.268

526.675

2005

Køb af Ibjergvej 12
NCC’s grusgrav

1.780
171.421

600.000
1.102.991

2006

Ibjerget m.m.

493.611

3.000.000

2007
2008

Solgt Ibjergvej 12
Solgt Hudevad Byvej 24

-1.780
-350

-600.000
-15.750

2010
2012

Møllevej 6
Rolighedsvej 128
Davinde Sø

161.772
3.638
228.448

2.190.000
918.808
1.827.584

Ørbækvej 774

142.148

1.137.184

Ravnegården
Solgt Bjerggårdssøen

80.656
-1.959

645.248
-12.605

2013

Ravnegården - restkøbesum

30.445

234.426

2014

Langagervej 1
Smedebakken 23

905.037
30.441

7.717.073
239.325

24.823

200.000

Åvej 31
2015

Solgt Langagervej 1

-31.239

-249.912

2017

Hudevad Byvej 12
Ibjergvej, matr. 22e og 11m

4.198
406.385

33.584
3.251.000

3.956.615

27.886.103

Køb i alt
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Note 8 - Ombygningsudgifter
Ombygning Fornyelse af tag
Ombygning
af Hudevad
på
af Høloft
Byvej 20 Naturbørnehaven
Bogført værdi pr. 31/12-16
Tilgang i 2017
Afgang i 2017
Afskrivning pr. 31/12-17
Bogført værdi pr. 31/12-17

Bogført værdi pr. 31/12-16
Tilgang i 2017
Afgang i 2017
Afskrivning pr. 31/12-17
Bogført værdi pr. 31/12-17

286.337
0
0
-38.335
248.002

107.708
0
0
-9.792
97.916

Toiletbygnin
g Phønix
tilslutning til
off. Kloak

Toiletbygnin
g Anes Høj

108.394
0
0
-9.854
98.540

106.656
0
0
-23.332
83.324

531.610
0
0
-28.576
503.034

I alt
925.655
-76.703
848.952

Naturskole
n
Roligheds
ombygning
-vej 128
af
gasanlæg
232.111
0
-37.730
-16.198
178.183

43.512
0
0
-3.626
39.886

Langagervej 1 Udskiftning
Tunnel
Pavillion til
af vinduer
Ibjergve
Skovhjælperprojek Stenmusee
j 11 a
t
t
381.291
0
0
-13.618
367.673

Renovering af
Hudevad Smedje
Materielle anlægsaktiver
Egne lokaler
Bogført værdi pr. 31/12-16
Tilgang i 2017
Afgang i 2017
Afskrivning pr. 31/12-17
Bogført værdi pr. 31/12-17

2.030.079
0
0
-88.264
1.941.815

216.377
0
0
-7.160
209.217

45.218
0
0
-1.615
43.603

I alt

1.133.559
0
-37.730
-75.403
1.020.426

Renovering af
Hudevad Smedje
Immaterielle nlægsaktiver
Lejede lokaler
205.024
0
0
-68.343
136.681
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Note 9 - Værdipapirer - kursværdi af obligationer

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

Nominel værdi

Kurs 31/12 2017

Kursværdi

219.052,51
1.949.716,59
2.168.769,10

105,60
100,01

231.319,45
1.949.872,57
2.181.192,02

Note 10 - 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 2017

Bevægelse

Ultimo 2017

Odense kommune

26.330.658

-41.233

26.289.425

Faaborg Midtfyn kommune

13.165.329

-20.617

13.144.712

I alt

39.495.987

-61.850

39.434.137
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