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Årsberetning 2018
Årets Resultat.
Årets resultat for 2018 blev – 2.708.105 kr. Budgettet lød på – 3.293.419 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 området og
omliggende arealer.

Interessentskabet kan etablere og drive institutioner, der gennem undervisning, udstillinger,
klubaktiviteter m.v. virker for folkeoplysning vedrørende områdets natur og historie. Herunder driver
selskabet bl.a. Naturskolen Åløkkestedet, som med udgangspunkt i den lokale gravehistorie og
råstofindvinding formidler viden om Tarup-Davinde området.
Interessentskabet kan etablere og drive institutioner til fritidsformål og kulturelle formål. Desuden kan
interessentskabet etablere publikumsfaciliteter. Selskabet driver pt. Hudevad Smedjemuseum, Stenmuseet
på Phønix og Skolernes Grejboks på Rolighedsvej 128.
Selskabet udlejer desuden en række bygninger.
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 2018:
Formand, byrådsmedlem Maria Brumvig
Næstformand, byrådsmedlem Steffen Jensen
Byrådsmedlem Åge Priisholm
Byrådsmedlem Sanne Skougaard Andersen
Michael Olsen

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

Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2018:
Ordinære bestyrelsesmøder: 1. marts, 14. september og 14. december.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde: 20. april
Møderne blev afholdt på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet.
Bestyrelsen havde desuden en besigtigelsestur d. 12. august rundt i Tarup-Davinde området.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2018.

Arealkøb
Tarup-Davinde I/S har i 2018 ikke købt nye arealer.

Salg af arealer
Tarup-Davinde I/S har i 2018 ikke solgt arealer.
Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2018 ca. 398 ha.

Etablering af faciliteter
Bedre handicap adgang ved Davinde Sø
I løbet af 2018 har Tarup-Davinde I/S renoveret en række stier ved Davinde Sø, således der er bedre
adgang for bl.a. kørestolsbrugere.

Ny bådebro ved Davinde Sø
Den gamle bådebro ved Davinde Sø, som har ligget der i godt 20 år er blevet udskiftet med en kopi af den
gamle bro.
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Kystsikring af ”Kirkestien” ved Langager Sø.
I 2012 blev Kirkestien i den vestlige side af Langager Sø reetableret efter endt grusgravning. Ved
reableringen blev stien, som samtidig er hovedstien gennem hele området, etableret med en samlet bredde
på 12 m. Igennem de følgende år har Langager Sø ”spist” af stien så bredden i 2017 var nede på 3 m på
det smalleste sted, og der var derfor behov for en omfattende sikring af stien, hvis den ikke skulle skylle
væk.
Sikringen blev etableret i august 2018, således stien nu er sikret i en lang årrække fremover.

Nye skilte på hovedindfaldsvejene til Tarup-Davinde Området.
Der er i 2018 opsat skilte ved Ørbækvej og Ibjergvej, således bilister kan se at de kører ind i TarupDavinde Området.
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Nye samarbejder:
Åben vand bane i Lille Ibjerg Sø.
Tarup-Davinde I/S har i 2018 etableret et partnerskab med Odense Triatlon Klub, H2Odense og Ringe
Triatlon om at etablere og drive en ”Åben Vand Bane” i Lille Ibjerg Sø. Banen er etableret med en række
bøjer, således der kan svømmes op til 750 m på en omgang.

Tarup-Davinde Løbet.
En gruppe personer omkring Rolfsted Idrætsforening har over en periode arbejdet med at etablere et
motionsløb i Tarup-Davinde Området.
D. 9. september 2018 kunne det første Tarup-Davinde Løb skydes i gang, med deltagere i alle aldre.
Arrangørernes tilbagemelding er at løbet vil blive en tilbagevendende begivenhed.

Aktiviteter i Tarup-Davinde området i 2018.
Drukneulykke ved Davinde Sø.
D. 1. juni 2018 druknede en ung mand i Davinde Sø, efter at være blevet skubbet i vandet af en
jævnaldrende kammerat fra en af søens badebroer. Den unge mand kunne ikke svømme og druknede
trods flere personers ihærdige forsøg på at genoplive ham.
Fyns politi har i forbindelse med sagen udtalt:
”Der er tale om en på alle måder ulykkelig sag. Det er dybt tragisk, at en fælles udflugt for tre
gymnasievenner skulle ende, som det blev tilfældet her. Vi har ved Fyns Politi undersøgt og vurderet
sagen grundigt, og vores konklusion er, at den unge mand, der skubbede sin kammerat i vandet, ikke var
klar over, at kammeraten ikke kunne svømme. De stod alle tre i badetøj på en badebro tæt ved vandet, og
når vi sammenholder det med, hvad der skete, opfatter vi det som en leg uden ond vilje, men med en
uforudsigelig følge. På den baggrund er det vores vurdering, at den sigtedes uagtsomhed har været så
beskeden, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale mod ham for uagtsomt manddrab," siger
senioranklager ved Fyns Politi, Jacob Thaarup”.
Tarup-Davinde I/S har efter ulykken gennemgået sikkerheden ved badesøen i samarbejde med, Odense
Kommune, Beredskabsstyrelsen, Tryg Fonden og Blå Punkt (Friluftsrådet), herunder er der udarbejdet en
Badesikkerhedsvurdering af ILSE (International Life Saving Federation).
På baggrund af denne sikkerhedsvurdering er der lavet en række tiltag, for at mindske risikoen for
lignende ulykker ved søen.
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Tarup-Davinde Dagen 2018.
Tarup-Davinde Dagen afholdes hvert andet år. Selskabet inviterer alle områdets organiserede brugere til
at komme og vise hvordan de bruger området. Det er et arrangement som besøges af omkring 2000 gæster
afhængigt af vejret. Årets Tarup-Davinde Dag blev afholdt d. 5. maj i strålende solskin.
Nedenfor er en række stemningsbilleder fra Tarup-Davinde Dagens aktiviteter i 2018 på Phønix området.

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

Driftsopgaverne har i 2018 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.
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Græsning på selskabet arealer sker via lokale dyreholdere og landmænd som græsser selskabets arealer
med får, kvier og heste. Græsningen foregår efter nøje aftalte retningslinier for at opnå øget biodiversitet
på arealerne.
Den 5. december 2018 blev der afholdt gæsningsmøde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle plejere var
indbudt for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2018, samt komme med ønsker til græsningsarealer i
2019.
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.

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 var ansat som kontor/projektmedarbejder i seniorjob fra den 1. april 2013 og frem til den 15.
juli 2018.
klarer
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.
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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 2018.
Sekretariatschefen har i løbet af 2018, 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.

10

Mediedækning om Tarup-Davinde 2018

Dato
30/1-18
3/2-18
20/2-18
13/4-18
1/5-18
3/5-18
5/5-18
5/5-18
6/5-18
2/6-18
5/6-18
11/6-18
14/6-18
15/7-18
9/9-18
11/9-18
14/9-18
2/10-18
4/10-18
10/10-18
22/11-18

Medie
Midtfyns posten
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
DR.DK
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Tv 2 Fyn
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
DR.DK
Midtfyns Posten
TV 2 Fyn

Overskrift
Vinterbaderne mangler 1,75 millioner kr.
Davinde sø med i pilotprojekt
Gå og snak dig til et bedre helbred (gigt)
Vores vejr
Oplevelser for hele familien
Lørdag er Tarup-Davinde dag
Tarup-Davinde holder åben dag
Nyt motionsløb skal fylde Naturområde med nyt løb
En naturperle åbnede sig i Tarup-Davinde
Efter drukneulykken i sø: Vi kigger på sikkerheden
To museumsfluer med et smæk
Sundhedsdag for mænd
Badepunkt som pejlemærke
Flere redningskranse sat op efter drukneulykke
Fin debut for nyt motionsløb
Naturløbet blev skudt godt i gang
Stenklubben har Jubilæum
Åben hus om TREC og Terrænbane – Nyt hesteområde
Vores vejr
Festdag i tidligere grusgrav
I 10 år havde de en grusgrav i baghaven

Selskabets Facebook side er det medie som selskabet bruger mest aktivt i kontakten med områdets
brugere og andre borgere med interesse for området.
I 2018 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.
Henrik og Isabel har i løbet af året givet interview til P 4 Fyn.

11

Naturskolen Ålykkestedet
Naturskolen rummer stadig udstillingerne om naturen, historien og geologien i grusgravene. Kontoret er
stadig centrum for administrationen af områdets lejrpladser, shelterne, kanoer osv.
Naturskolens 2 naturvejledere laver mange forskellige arrangementer i samarbejde med skoler og
institutioner.
Nedenstående viser et udpluk af aktiviteterne:

Partnerskabet om Skolernes Grejbank i Tarup-Davinde
I 2018 er der sat sidste hånd på etableringen af Skolernes Grejbank i Tarup-Davinde.
Partnerskabet om Skolernes Grejbank i Tarup-Davinde samarbejder om etablering, udvikling og drift af
Grejbanken. Partnerskabet består af Tarup-Davinde I/S og 5 lokale folkeskoler. Den udstyrsrige grejbank
kan benyttes omkostningsfrit for de tilknyttede skoler i partnerskabet og bliver anvendt, som et
struktureret, nemt tilgængeligt
udelaboratorium og friluftsaktivitetsdepot.
Naturfagslærere og naturvejlederen har i
samarbejde udviklet undervisningsforløb, der
knytter sig til lokalområdets natur, hvilket gør
det lettere for lærerne selv at organisere en
felttur og give relevant undervisning om og i
nærområdets natur. Skolerne booker
Grejbanken med 2-6 klasser ad gangen fra alle
årgange. I 2018 var besøgsantallet ca. 800
elever og lærere fra partnerskabets skoler.
Projektet er i en opstartsfase, hvor lærere fra
flere skoler skal stifte bekendtskab med
brugen af grejbanken og de muligheder
naturområdet byder på. Det tager tid at få
grejbanken integreret på skolerne, som en fast del af lærernes årshjul.
Et besøg i Tarup-Davindes naturområde med Grejbanken som base, understøtter tiltag som praksisnær
undervisning, åbenskole, understøttende undervisning, trivsel og byder på relevante problemstillinger til
fælles naturfagsprojekter.

Sommernaturskole
Sommernaturskolen fik en forrygende uge med godt vejr, hvor 28 børn var strandet alene i vildmarken.
Børnene måtte lære at tænde bål uden tændstikker, lave egne flinteredskaber, ved at hugge i flint, snitte
sig til et spyd og nedlægge vildt med bue og pil. Børnene måtte lære at klare sig selv i naturen og
derudover skete der i løbet af ugen mange mystiske hændelser, der involverede, et mørkt forladt
stenmuseum, et utal af guldklumper – måske falske? og en mærkelig gammel guldgraver som vi så et kort
glimt af…
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Friluftsarrangementer
I det forløbne år har vi lavet friluftsarrangementer for – og sammen med ca. 2800 børn og unge. Vi kalder
vores ”aktivitetspakker” for Teambuilding eller Trivselsture. Tilbuddene er tilpasset skoler institutioner
og foreninger i forhold til økonomi, rammer og indhold.
Aktiviteterne i ”pakken” består af et udvalg af friluftsfaglige discipliner, som f.eks. kan indgå i
folkeskolernes valgfag og gymnasieskolernes introforløb eller idrætsundervisning. Det kan være
forskellige raftebyggerier, tømmerflåder, huler eller tårne. -Båltændingsdiscipliner med brug af strygestål,
økser og flækhammer. -Klatre udfordringer med brug af klatreseler og andet sikkerhedsudstyr henover
søer på tovbroer og op i træerne med topsikring.
Forløbene har fokus på mundtlig formidling og friluftsfaglige oplevelser i områdets natur, som
indfaldsvinkel til viden, naturglæde og positive oplevelser med sine kammerater eller kollegaer.
Instruktører på disse aktiviteter har alle gennemgået en uddannelse i friluftsliv, som gør dem i stand til at
gennemføre arrangementerne med et højt sikkerhedsniveau for deltagerne. Udstyret som bruges til disse
arrangementer bliver løbende sikkerhedsgodkendt. Tarup-Davinde I/S har tegnet en sejladsforsikring
således deltagerne er dækket i tilfælde af ulykke på vandet.
Disse arrangementer foregår primært på Phønix området, som er zoneret til denne type af aktiviteter.

Introturene til Tarup-Davinde laves i samarbejde med Naturskolen og har været en fast del af Tornbjerg
Gymnasiums program de seneste 8 år. Billederne er bl.a. lånt fra gymnasiets præsentationsside.
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Naturvidenskabsfestival - Vild mad og insekternes kamp om overlevelse
Det er ved at blive en årlig tradition at
Naturskolen afholder Naturvidenskabsfestival i
uge 39. Festivalen blev afholdt i området ved
Skolernes Grejbank i Tarup-Davinde sammen
med 4. og 5. klasses elever fra grejbankens
partnerskabs skoler.
Biavlere fra Foreningen De Fynske Bi-venner,
deltog som frivillige undervisere og gjorde et
stort indtryk på eleverne, når de fortalte om
biernes liv og fremviste bistaderne på tæt hold.
Iklædt bi-dragter fik eleverne en sanserig
næroplevelse af biernes verden, hvor det at
lugte og smage på bivoks, honning og lave
egne bivokslys var en del af det hele.
Festivalens satte fokus på insekternes nedgang og hvad vi selv kan gøre for at hjælpe med
problemstillingen.

Festivalen satte også fokus på, hvordan vi kan bruge naturen som spisekammer. Det var en stor
motivationsfaktor for eleverne, at de selv fik lov til at eksperimentere med forskellige ingredienser,
heriblandt deres egne indsamlede urter, frugter og bær. På menuen var der også bilarver, brune og sprøde
stegt i eget voks – som et klimavenligt alternativ til traditionel kødproduktion.
Naturskolens deltagelse i den årlige Naturvidenskabsfestival, medvirker til at skabe nye kontakter mellem
lærere og frivillige undervisere og har sat gang i etableringen af en ny og mere sikker Skolebigård i
tilknytning til Skolernes Grejbank. Festivalen, som er gratis for skolerne, er med til at skabe kendskab til
Tarup-Davindes naturområde og giver lærerne mulighed for at afprøve nye forløb, som de fremover kan
vælge at inddrage i deres årshjul.
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Samarbejde med Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) omkring de offentlige ture
Vi har siden 2017 haft et godt samarbejde med FOF omkring vores offentlige ture. Det drejer sig om
strandtudse ture i det område som vi kalder ørkenen, samt nattergaleture i Phønix området.
I 2018 havde vi 4 forskellige ture, som alle var rigtigt godt besøgte.
Samarbejdet er en stor gevinst for Naturskolen, fordi FOF tager sig af tilmeldingerne og markedsføringen.
Kursus folderen bliver omdelt til 125.000 husstande på Fyn, og det er naturligvis en god platform for
formidlingen af Tarup-Davinde.

sangfugle. Gåturen er på ca. tre km.

Aftenlys ved Trekløversøen.
Billedet er taget af Lene Spanggaard, som er udviklingskonsulent i FOF en aften på en af vores
nattergaleture i foråret 2018. Billedet er taget fra ”hånden” på Phønix.

Hudevadkær - biodiversitet og naturpleje
Hudevad Kær er en mose, som ligger umiddelbart vest for Naturskolen Åløkkestedet. Vindinge å løber
gennem mosen, som formentligt har været kreaturgræsset eller brugt til høslet i hundreder af år.
Området består af habitatnaturtyperne Rigkær i den tørrere del, samt Kilder og væld i den vådere del
omkring kilden. Mosen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Området har tidligere været overvåget af amtet, og der er data fra registreringer tilbage fra 1968.
Hudevad Kær betegnes af mange som et af Fyns bedste Rigkær.
Et Rigkær er karakteriseret ved et højt indhold af kalk i jorden samt vældpåvirkning. Samtidig er jorden
generel næringsfattig og naturtypen er lysåben. Denne kombination af faktorer danner grundlaget for en
artsrig vegetation, og for at bevare diversiteten er græsningens rolle helt essentiel for området.
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I 2010 foretog Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) en §3-registrering af området, og der indledtes et tæt
samarbejde mellem TD I/S og FMK omkring plejen af området. Dengang var udfordringen i rigkæret
generel tilgroning med især rødel samt næringstof tilførsel fra den tilstødende dyrkede jord. FMK købte
derfor et bufferareal ned mod mosen. Som en del af naturskolens naturovervågnings program blev der i
2013 lavet en overvågning af planter og mosser i Hudevad Kær af Johanne Fagerlind
I Foråret 2016 opdagede Johanne, at de skotske langhorns kvæg trådte alt for meget ud i selve
kildevældet. Hun kontaktede biologen fra FMK, som har været vores gennemgående samarbejdspartner.
Kildevældet bliver omgående frahegnet. Men den efterfølgende naturovervågningsrapport af Johanne i
2017 dokumenterede desværre at området med kilden var trådt kraftigt op af kreaturerne. Det skyldtes
formentligt skift i racen af kreaturer!
Senere i 2017 udarbejdede SEGES (tidligere Videncenter for Landbrug) en fokusplan som kiggede på
områdets drift, pleje- og ejerforhold. Rapporten rejser naturligvis kritik af Tarup-Davinde I/S’s
forvaltning af området på grund af optrædningen af kilden. Men der peges også på nye måder at
naturpleje området på. Bl.a. foreslås ændringer i hegningen. Derfor bliver hele Hudevad Kær i 2018 inkl.
kilden til én fold, der i fremtiden skal ”helårsgræsses” af 4-6 hereford ungdyr. Kilden er ikke længere
frahegnet, da det ikke længere skønnes fremmende for de følsomme plantearter og mosser. Men der er
frahegnet et mindre område lige vest for kilden, som indeholder gode bestande af bl.a. engtroldurt og
vibefedt.
Der er planlagt ”Naturpleje Event” i Hudevad Kær i marts 2019 i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening Odense og Faaborg Midtfyn inkl. biologi- og jordbrugsteknologstuderende fra
Syd dansk Universitet og Erhvervs Akademi Lillebælt og med deltagelse af biologerne fra FMK. Her vil
vi bl.a. ”ringe” 20-25 elletræer, så træerne står og dør på roden. Stående døde træer er godt for mange
insekter og fugle, og gavner dermed biodiversiteten.
”Området er meget
artsrigt og af meget
høj naturværdi”.
”Djævelsbid
Blomstrer i
sensommeren”
(Billeder og tekst fra
SEGES
opfølgningsrapport
2018)
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Frivillige i Tarup-Davinde
Frivillighedsaften
Det er nu blevet en tradition at vi hvert år
i august afholder en aften til fordel for
vores frivillige samarbejdspartnere for at
vise anerkendelse, men også for at skabe
bånd imellem de forskellige
brugergrupper i området.
Arrangementet blev indledt med en tur ud
til det nye Blæsbjerg, som vi besteg
sammen. Heroppe hvor udsigten var flot,
fortalte John om det nye opkøbte område
og planerne for reetableringen. Interessen
var stor og med den blandede skare af
interessegrupper vores frivillige
præsenterer, kom der også mange
forskellige ønsker/drømme om fremtidens
brug af området – et godt billede på
områdets mangeartede muligheder for
anvendelse. En meget vellykket
sommeraften, som vi afsluttede med god
mad og hyggeligt samvær hvor snakken
gik livligt i baghaven på Naturskolen med åen som nærmeste nabo.

Naturpleje Event i Ørkenen
I foråret afholdt TarupDavinde I/S i samarbejde
med DN-ung Odense et
Naturpleje Event for at
forbedre levevilkårene for
den gullistede strandtudse,
der trives i området der
kaldes Ørkenen i TarupDavinde. Naturplejen gik ud
på fjerne den vedopvækst,
der hastigt breder sig til
skade for strandtudsernes
vandhuller og fødesøgning.
Der var stor tilslutning til
arrangementet, der deltog 25
unge studerende fra UCL og
SDU samt lokale familier –
en hyggelig dag, trods det
lidt triste gråvejr.
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Status for Davinde Stenmuseum 2018
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 mineralog 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” inkl. 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.

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. 14/4-2018 afholdt stenklubben møde i stenmuseet med Jørgen Trelle Pedersen som
foredragsholder, med Stromatolitter som dagens emne. Stromatolitter er sporfossiler efter bakterier, og de
ældste kendte fossiler kan være op til 3,7 milliarder år gamle. Fossilerne kan findes både i Danmark og i
Sverige.
I Nordvest-Australien findes nulevende Stromatolitter i så saltholdigt vand, at fisk ikke kan leve i vandet.
- Lørdag d. 5/5-2018 var Den fynske Stenklub talrigt repræsenteret ved Tarup-Davindedagen. I forhold til
TD-dagen i 2016, var ruterne gennem terrænet blevet ændret, hvilket betød, at vi havde betydeligt flere
besøgende i stenmuseet end i 2016.
Vi savner stadig de aktive grusgrave, men må så kompensere ved at tilbyde børn at prøve at slibe sten
o.s.v.
- Den fynske Stenklub kunne i 2018 fejre 50 års jubilæum som danmarks ældste aktive stenklub. Jubilæet
blev markeret med en reception i et telt opstillet ved stenmuseet lørdag d. 15/9-2018. Venner og brugere
af stenklubben var inviteret, og de inviterede var mødt talrigt frem.
Klubben blev fejret på behørig vis, og vi ser frem til mange gode oplevelser med DFS i årene der
kommer.
Geologiens dag faldt i år sammen med klubbens jubilæum, så samlingerne var åbne for publikum om
eftermiddagen samme dag.
- Lørdag d. 3. november og søndag d. 4. november, havde stenklubben stillet museet til rådighed for
geolog Palle Gravesen, som afholdt et af sine kurser med tilmelding gennem folkeuniversitetet.
- Kai Ingemann Schnetler og Mogens Stentoft Nielsen har begået en publikation på 82 tætskrevne A4sider, hvori de beskriver 133 arter af Mollusker (bløddyr) hvoraf 27 arter er helt nybeskrevne. Fundene er
gjort i Alex Andersens grusgrav Gundstrup på Nordfyn. Kai Ingemann Schnetler og Mogens Stentoft
Nielsen fremlagde deres arbejde lørdag d. 17. november i stenmuseet. Der mødte hele 20 tilhørere til dette
yderst interessante foredrag.
- I 2018 har vi fortsat arbejdet med at afskærme montrerne med udstillede objekter i det bagerste lokale.
Vi nærmer os en afslutning, men bliver først færdig i 2019.
- Samarbejdet med Hudevad Smedjemuseum om fælles markedsføring er fortsat i 2018, og vi forventer at
dette fortsætter i 2019, lige som stenslibning for børn vil gøre det.
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2019:
- Etableringen af den store sandsamling på ca. 500 glas med sandprøver fra hele jorden nærmer sig sin
afslutning. Ud over selve opstillingen arbejdes der pt. på at få etableret en database med beskrivelser af
sandprøverne inkl. et kort, der viser hvor prøverne er taget.
I den forbindelse vil jeg prøve at undersøge muligheden for, om vi kan give de besøgende en endnu bedre
oplevelse ved, at de med deres smartphones kan hente beskrivelser af de udstillede genstande. Dette
forudsætter dog en stabil internetforbindelse.
Det skal ikke kun gælde sandsamlingen, men udvides til så mange som muligt af de øvrige udstillede
objekter på lidt længere sigt. Hvis det sættes i gang, vil det strække sig over mange måneder.

Lidt statistik:
1604 besøgende heraf 581 børn.
20 skoleklasser og lærere har besøgt Museet.
11 søndagsåbent med i alt 302 besøgende heraf 61 børn.
16 gange har stensamlingen været åbnet udenfor normal åbningstid.
6 gange har strandstensgruppen holdt møde med i alt 66 deltagere.
Der har været arbejdet 13 dage.
Rengøring 12 gange.

Januar 2019
Kurt Jeppesen
Den fynske Stenklub
Formand
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner 2018
af Tom Møller Pedersen.
Fotos: Kurt Riemann Poulsen, Bjarne Nielsen og Tom Møller Pedersen
Museet er gået ind i sin 10 sæson, og i den anledning planlægger vi naturligvis et særarrangement og
specialudstillinger, startende i august måned 2019.
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 søndage kan nå to lokale
museer, hvilket med sikkerhed har øget besøgstallet.
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 2018 til 20 regulære åbningsdage excl. de 50
torsdage.
2018 havde i alt 742 besøgende – et for os tilfredsstillende resultat og en stigning på 57 % i forhold til
2017. Et særligt spændende besøg var 15 elever fra Syddansk Erhvervsskole, der tilbragte en
undervisningsdag i smedjen med at lære at smede.
Opgaverne i den gamle smedje, hvor omkring 20 frivillige holder liv i bygninger og drift, har været store
og overordentlig tilfredsstillende i 2018. Her vises fotos af nogle af de største, hvoraf nogle er
fremstillings- og andre er reparationsarbejder.

Til privat lodsejer på Langelinie i Odense

Gelænderlås i Munkebo Kirke

Til private lodsejere i
hhv. Hudevad og Odense

Kirkegårds
gelændere
ved Gestelev Kirke
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Årsberetning for Skovhjælperne år 2018
De sidste snart 5 år har Skovhjælperne i Tarup-Davinde haft fornøjelsen af at bistå Tarup-Davinde I/S
med diverse naturplejeopgaver. Til dagligt er 17 voksne udviklingshæmmede beskæftiget i dette tilbud,
som er en afdeling af Odense Værksteder.
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 fylde 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 og maskiner
Hjælpe til ved naturvejlednings arrangementer efter behov.
Vedligeholde matriklen på Langagervej 1.

Naturstyrelsens landsdækkende ’affaldsuge’ i
marts måned blev igen en succes, hvor vi
inviterede vores kolleger fra værkstederne inde
i Odense, ud til Tarup-Davinde. Sammen
samlede vi affald i de små byer rundt i TarupDavinde naturområdet og dermed gjorde vi en
god gerning for naturmiljøet i området. For
hvert år der går, samler vi mindre og mindre
affald, både i denne affaldsuge, men også til
dagligt omkring de mange søer og på

stisystemerne. Dette tror vi skyldes, vores gode ihærdige
arbejde med at holde området rent, for jo mindre synligt
affald gæsterne ser, jo mindre efterlader de i området. Når
vi dagligt er rundt i områderne, ser vi også hvor behovet
for affaldsspande er størst og sørger for der bliver sat en
ekstra affaldsspand op.
I september måned gik årets ’skovhjælpertræf’ til
Boserupgård i Roskilde, hvor skovhjælpere fra hele landet
var samlet. Vi prøvede kræfter med mange af deres daglige
opgaver, og var rundt og se den fantastiske skov, hvor
deres base er placeret. Dette gav en god fællesopgave og
inspiration til vores egen dagligdag i Tarup-Davinde.
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Henover efteråret 2018, byggede Skovhjælperne et stort cykelskur, hvor vi nu har fået et klassesæt af
juniorcykler, samt et par voksencykler til den kommende udlejning. Skovhjælpernes opgave i denne
forbindelse er at sørge for, at cyklerne er klar ved udlejning, de skal være rene og med luft i dækkene.
Trygfonden har sponsoreret cykelhjelme til alle cykler, så disse sørger Skovhjælperne også for er klar.

Skovhjælperne kan også
bistå børnene ved behov, hvis sadlen skal sættes op.
Når cyklerne afleveres efter brug, gennemgår
Skovhjælperne dem for eventuelle fejl og mangler,
vasker dem og klargøre dem til næste udlejning.

Til naturvidenskabsfestivalen skulle naturvejlederen i Tarup-Davinde bruger brænde i helt specielle
størrelser, da det skulle bruges til rygeovne. Dette brænde stod Skovhjælperne for at fremstille og lægge
klar til brug.
I forbindelse med naturvidenskabsfestivalen var der ekstra tryk på toiletterne, så som en af de nye
arbejdsopgaver i 2018, gjorde Skovhjælperne disse toiletter rene hver dag. Fremover vil toiletrengøringen
også være en del af de faste arbejdsopgaver for Skovhjælperne, en opgave de går stolt til hånde med, da
det er synligt og værdsat af de mange folkeskoleelever, som benytter sig af naturvejledning og
undervisning igennem grejbanken på den gule gård.

Skovhjælperne byggede et hønsehus og gravede ud
til fundament til det, så det var klar til at 8 søde
høner flyttede ind i august måned. Dyrehold har
været et længe ventet ønske fra Skovhjælperne og
de holder meget af at passe og pleje disse tobenede
venner. Hønsene giver megen glæde i hverdagen og
giver Skovhjælperne mulighed for at give omsorg
og udvise ansvar for andre. Skovhjælperne sikre at
de får mad og vand hverdag, fodre dem med frugt
og brød, og nyder de æg de ligger, som bliver brugt
til frokosten hverdag.
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Aktivitetsoversigt 2018

Antal personer der har købt aktiviteter ved Naturskolen
det er fordelt på henholdsvis: teambuilding 37 stk., naturvejledning 19 stk. og 13
trivselsarrangementer.
kano inkl. Instruktør 0 stk. - trods det har der været 1000 personer som i årets løb har været ude og sejle i
kanoer
En del af skolerne har selv instruktør og så er andelen af private taget til.
Ejerlykke skolen går igen i antal da de var her med hele skolen fordelt på flere områder samt aktiviteter.
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Antal personer i 2018
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Faciliteter.

Hertil kommer de klubber som er fast bruger af området, det kan være Udeskolerne, hundeklubberne,
rytterlauget samt brugerne af MTB-stierne.
I 2017 kom der gang i grejboksen ved Davinde sø, det fungere på den måde at der bliver betalt kontingent
og så får man adgang til redskaberne – dog skal brugerne henvende sig til Naturskolen for at høre om der
er ledigt.
I 2018 blev der etableret endnu en grejboks i samarbejde med lokale skoler, hvor de selv kan lave
formidling af forskellige slags.
De booker grejboksen via Naturskolen og har så en kode til redskaberne, i tallet er der indberegnet 10
besøg u/b da det i forbindelse med kurser til opstart samt fremvisninger til skolerne.
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Geografisk fordeling af skoler, institutioner samt private.

5000
4339

4500

4000
3550
3500
2996
3000

2500
1873

2000
1500

1479
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1483

1479
1050

1000
500
0
Odense Skoler+ inst.
Odense Private bruger
Faaborg-Midtfyn Skoler + Inst.
Faaborg-Midtfyn private bruger
Andre kommuner skoler + Inst.
Andre kommuner Private bruger

527493588

År 2016
2996
1479
1469
527
493
588

674636

År 2017
3550
1873
1479
1050
674
636

990

989
797
552

År 2018
4339
990
1483
552
797
989

I diagrammet er personantallet enten fordelt efter skoler + institutioner eller private brugere, der kommer
fra Faaborg-Midtfyns, 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

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
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Tarup-Davinde I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske
oversigter og noter med følgende hovedtal:
Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.708 t. kr.
Aktiver i alt på 40.740 t. kr.
Egenkapital i alt på 39.322 t. kr.
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og
regnskabsvæsen, revision m.v.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af Tarup-Davinde I/S i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Tarup-Davinde I/S har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budgetog regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal som
sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt
revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v. 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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Tarup-Davinde I/S' evne til
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere Tarup-Davinde I/S, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en reviSion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om
kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov
om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af Tarup-Davinde I/S 's interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om Tarup-Davinde I/S's evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at TarupDavinde I/S ikke længere kan fortsætte driften.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
reviSion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig reviSion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Odense, den 19. marts 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
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Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige
økonomiske nøgletal i 1.000 kr.

Regnskab
2018

Regnskab
2017

Regnskab
2016

Regnskab
2015

2.708

2.625

2.388

2.274

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

31.698
166
8.314

32.056
2.181
5.880

29.066
2.417
8.422

29.099
2.667
7.915

Balance, passiver
Egenkapital
Kortfristet gæld

39.322
1.418

39.434
1.135

39.496
1.098

39.430
580

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 2018 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.
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Balancen
Aktiver:
Selskabets materielle aktiver består af erhvervede arealer og bygninger, der optages i balancen til
anskaffelsesværdi. Der afskrives ikke på arealerhvervelser.
Større anskaffelser og ombygninger optages tillige i selskabets balance, idet disse anskaffelser
afskrives som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.
Derudover er der følgende afskrivningspraksis:
Biler
Kanoer/både

6 år
5 år

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

Korrigeret

Regnskab

2018

Budget 2018

2018

Lejeindtægter

-270.500

-270.500

-280.802

Indtægter fra Naturskole

-231.500

-231.500

-313.273

Landbrugsstøtte

-123.000

-123.000

-173.793

Indtægter i alt

-625.000

-625.000

-767.868

109.270

109.270

112.383

15.000

15.000

107

Indtægter:

Driftsudgifter:
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
Drift af ejendomme
Personaleudgifter

368.817

368.817

265.415

2.064.332

2.064.332

1.810.966

Kørselsgodtgørelse

50.000

50.000

35.092

Drift af Naturskole

134.500

134.500

155.418

Anskaffelser til Naturskolen

20.000

20.000

12.871

255.000

255.000

259.764

Naturovervågningsprojektet

20.000

20.000

17.590

Informationsmateriale

73.000

73.000

16.583

Tarup-Davinde dagen

40.000

40.000

31.623

Skovhjælperprojekt

52.000

52.000

13.378

Nye driftsprojekter

30.000

30.000

0

Etablering af faciliteter/projekter

73.000

73.000

31.408

Naturpleje - fællesudgifter

Stenudstilling

5.000

5.000

3.902

Hudevad Smedie Museum

58.500

58.500

85.109

Advokatomkostninger

60.000

60.000

30.664

120.000

120.000

0

80.000

80.000

126.950

Anlægsprojekter uden afskrivning:
Etabl. af badestrand ved Anes Høj
Sikring af kirkestien ved Langagervej
Nedrivning af ældre drivhuse

50.000

50.000

48.054

110.000

110.000

50.925

Handicapadgang/sti ved Davinde sø

0

0

157.155

Udgifter i forbindelse med erstatninger

0

0

16.515

3.163.419

3.163.419

2.514.004

Renovering af badebroer

Driftsresultat før finansiering
Renter:
Finansielle indtægter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-10.000

-10.000

-6.392

3.153.419

3.153.419

2.507.612

150.000

150.000

0

3.303.419

3.303.419

2.507.612

Anlægsudgifter:
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
2018

2018

2017

Lejeindtægter

-270.500

-280.802

-221.651

Indtægter fra Naturskole

-231.500

-313.273

-353.268

Landbrugsstøtte

-123.000

-173.793

-175.488

-625.000

-767.868

-750.407

109.270

112.383

174.180

15.000

107

3.363

Nettoomsætning
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
2

Regnskab

Drift af ejendomme

368.817

265.415

187.957

493.087

377.905

365.500

Bruttoresultat

-131.913

-389.963

-384.907

Personaleudgifter

1.888.641

Andre eksterne omkostninger

2.064.332

1.810.966

Kørselsgodtgørelse

50.000

35.092

40.802

Drift af Naturskole

134.500

155.418

138.319

20.000

12.871

28.521

Anskaffelser til Naturskolen
Naturpleje - fællesudgifter

255.000

259.764

265.843

Informationsmateriale

73.000

16.583

18.084

Tarup-Davindedagen

40.000

31.623

0

Naturovervågningsprojektet

20.000

17.590

10.000

4

Skovhjælperprojekt

52.000

13.378

90.286

5

Nye driftsprojekter

30.000

0

0

Etablering af nye faciliteter:

73.000
3.096

3

Ridestier

0

0

MTB-stier

0

2.975

0

0

0

623

"Fra Landsby til Landsby"
Skurvognsprojekt

0

21.908

1.091

Skolernes Grejboks

0

-13.300

-3.992

Børn, Biodiversitet og naturpleje
Stenudstilling

6

19.825
5.000

3.902

Hudevad Smediemuseum

58.500

85.109

3.981
9.789

Advokatomkostninger

60.000

30.664

113.000

Hundeskov

0

0

35.979

Renovering af bro ved Smedebakken

0

0

45.649

120.000

0

0

Anlægsprojekter uden afskrivning:

Etabl. af badestrand ved Anes Høj
Hegning af sydsiden af Langagervej
Sikring af Kirkestien ved Langagervej
Nedrivning af ældre drivhuse
Renovering af badebroer

0

0

1.232

80.000

126.950

36.072

50.000

48.054

0

110.000

50.925

0

Handicapadgang/sti ved Davinde Sø

0

157.155

0

Udgifter i forbindelse med erstatninger

0

16.515

5.040

Ekstraordinære udgifter og indtægter

0

0

88.988

3.163.419

2.514.004

2.436.137

150.000

200.493

200.493

-20.000

-6.392

-11.707

3.293.419

2.708.105

2.624.923

2.708.105

2.624.923

2.708.105

2.624.923

Driftsresultat før afskrivninger og
finansiering
Afskrivning på anlægsaktiver
Finansielle indtægter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapital
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Balance 31. december i hele kroner
Aktiver
2018

2017

Note Materielle anlægsaktiver
7

Grunde og bygninger

8

Ombygningsudgifter
Maskinpark
Materielle anlægsaktiver i alt

27.886.103

27.886.103

3.639.162

3.947.875

173.182

221.569

31.698.447

32.055.547

0

38.350

359.061

332.531

Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavende moms
Tilgodehavende øvrig

9

201.864

82.078

Tilgodehavender i alt

560.925

452.959

Værdipapirer - kursværdi af obligationer

166.235

2.181.192

8.312.195

5.879.111

2.094

591

8.314.289

5.879.702

40.739.896

40.569.400

2018

2017

Nordea
Kasseforskud
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

Passiver

Note
Indskudskapital
- Værdireguleringer (ikke realiseret)
- Regulering af bygningsværdi
- Afskrivning tilgodehavende salg

39.434.137

39.495.987

-4.771

-18.077

-156.607

-156.607

0

-2.700

2.712.241

2.656.457

21.000

63.000

- Øvrig regulering
- Indskud fra Interessenterne
- Depositum udlejning
- Hensættelser udlejning
Overført resultat
10

Egenkapital

24.000

21.000

-2.708.105

-2.624.923

39.321.895

39.434.137

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

200.773

19.527

1.217.228

1.115.736

1.418.001

1.135.263

40.739.896

40.569.400
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Personaleoversigt pr. 31/12 2018.
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 2018: 1.810.966 kr.

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.
2.708

-201
2.507
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Noter til årsregnskabet:
Note 1 – Indtægter fra Naturskolen
Der har i året løb været et højt aktivitetsniveau, hvilket har skabt merindtægter på 81.773 kr.

Note 2 – Drift af ejendomme
Regnskabet viser et mindreforbrug på 103.402 kr., som primært skyldes mindreudgifter til
forbrugsafgifter samt færre udgifter til vedligeholdelse af bygninger. I budget 2019 er der afsat
budget til større renoveringsarbejder på enkelte ejendomme.

Note 3 – Informationsmateriale
Der var afsat 73.000 kr. til informationsmateriale – heraf 40.000 kr. til skilte i området.
Projektet med ny skiltning er udsat til 2019.
Regnskabet viser et mindreforbrug på 56.417 kr.

Note 4 - Skovhjælperprojekter
Regnskabet viser et mindreforbrug på 38.662 kr., hvilket bl.a. skyldes indtægter vedrørende
forbrugsafgifter fra tidligere år 2016 og 2017.

Note 5 – Nye driftsprojekter
Der blev afsat 30.000 kr. i budgettet til infostandere i området. Aktiviteten blev ikke udført i
2018. I 2019 er der afsat 40.000 kr. til nye infoskilte.

Note 6 – Anlægsprojekter uden afskrivning
Der er budgetteret med 120.000 kr. til etablering af badestrand ved Anes Høj. Dette projekt
udskydes til 2019.
Sikring af Kirkestien blev en del dyrere end budgetteret, hvilket skyldes at opgaven var langt
mere opfattende end antaget i budgetfasen. Beslutningen om at igangsætte projektet blev
forlagt bestyrelse inden igangsætning.
Bestyrelsen besluttede på møde 1/12 2017 at etablere en handicapadgang ved Davinde Sø til
en samlet pris på 157.155 kr., hvilket ikke var budgetteret på forhånd. Projektet er
gennemført i 2018.
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Note 7 Grunde og bygninger
Der er i årets løb ikke gennemført nye køb eller salg af grunde og bygninger.
Der er foretaget mageskifte af 20.409 m2 på matr.nr. 8d Birkum By, Fraugde mellem Tarup
Davinde og Jensens Seeds. Mageskiftet ændrer ikke ved Tarup-Davinde I/S beholdning af
arealer.

Købsår

Sted

1992

Udlodgyden 23
Rolighedsvej 23D

1993
1994

Størrelse i m2

Købs-/salgspris

152.384
153.225

556.627
484.377

Rolighedsvej 29

55.371

184.250

Ørbækvej 820

76.273

273.000

Hudevad Byvej 20

162.685

856.239

Møllevej 12

53.011

193.490

1996

Møllevej 11 a

97.158

443.750

1997

Smedebakken 13

65.935

0

1998

Phønix-arealet
Rolighedsvej 29
Salg af areal

220.350
12.000

875.000
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

-20.000

2002
2004

Solgt Tingkærvej 215
Solgt Tingkærvej 169
Hudevad Byvej 2

-789.000
-24.120
526.675

2005

Køb af Ibjergvej 12

2006
2007

NCC’s grusgrav
Ibjerget m.m.
Solgt Ibjergvej 12

2008

Solgt Hudevad Byvej 24

2010
2012

84.268
1.780

600.000

171.421
493.611
-1.780

1.102.991
3.000.000
-600.000

-350

-15.750

Møllevej 6
Rolighedsvej 128

161.772
3.638

2.190.000
918.808

Davinde Sø

228.448

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

Åvej 31
2015
2017
Køb i alt

Solgt Langagervej 1
Hudevad Byvej 12
Ibjergvej, matr. 22e og 11m

24.823

200.000

-31.239
4.198
406.385

-249.912
33.584
3.251.000

3.956.615

27.886.103
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Note 8 - Ombygningsudgifter
Ombygning Fornyelse af tag
Ombygning
af Hudevad
på
af Høloft
Byvej 20 Naturbørnehaven
Bogført værdi pr. 31/12-17
Tilgang i 2018
Afgang i 2018
Afskrivning pr. 31/12-18
Bogført værdi pr. 31/12-18

Bogført værdi pr. 31/12-17
Tilgang i 2018
Afgang i 2018
Afskrivning pr. 31/12-18
Bogført værdi pr. 31/12-18

248.002
0
0
-38.335
209.667

97.916
0
0
-9.792
88.124

Toiletbygnin
g Phønix
tilslutning til
off. Kloak

Toiletbygnin
g Anes Høj

98.540
0
0
-9.854
88.686

83.324
0
0
-23.332
59.992

503.034
0
0
-28.576
474.458

I alt
848.952
0
0
-76.703
772.249

Naturskole
n
Roligheds
ombygning
-vej 128
af
gasanlæg
178.183
0
0
-16.198
131.801

39.886
0
0
-3.626
36.260

Langagervej 1 Udskiftning
Tunnel
Pavillion til
af vinduer
Ibjergve
Skovhjælperprojek Stenmusee
j 11 a
t
t
367.673
0
0
-13.618
354.055

Renovering af
Hudevad Smedje
Materielle anlægsaktiver
Egne lokaler
Bogført værdi pr. 31/12-17
Tilgang i 2018
Afgang i 2018
Afskrivning pr. 31/12-18
Bogført værdi pr. 31/12-18

1.941.815
0
0
-88.264
1.853.551

209.217
0
0
-7.160
202.057

43.603
0
0
-1.615
41.988

I alt

1.020.426
0
-30.184
-75.403
914.839

Renovering af
Hudevad Smedje
Immaterielle nlægsaktiver
Lejede lokaler
136.681
0
0
-68.343
68.338
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Note 9 - Værdipapirer - kursværdi af obligationer

1.000 kr.
Realkredit Danmark 3% 2026
I alt

Nominel værdi

Kurs 31/12 2017

Kursværdi

158.583,40
158.583,40

104,83

166.235,05
166.235,05

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 2018

Bevægelse

Ultimo 2018

Odense kommune

26.289.425

-74.828

26.214.596

Faaborg Midtfyn kommune

13.144.712

-37.414

13.107.298

I alt

39.434.137

-112.242

39.321.895
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