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Årsberetning 2019
Årets Resultat.
Årets resultat for 2019 blev – 2.519.226 kr. Budgettet lød på – 3.257.882 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 gældende lokalplan for
området. Dele af området gøres 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 2019:
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 3 bestyrelsesmøder i 2019:
Ordinære bestyrelsesmøder: 19. marts, 17. september og 6. december.
Møderne blev afholdt på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet.
Bestyrelsen havde desuden en bestyrelsestur d. 8. og 9. august i forbindelse med forundersøgelse af Fælles
Mødested.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2019.

Arealkøb
Tarup-Davinde I/S har i 2019 ikke købt nye arealer.

Salg af arealer
Tarup-Davinde I/S har i 2019 solgt Udlodgyden 54, 5220 Odense SØ (Biogasgrund) til henholdsvis
Fjernvarme Fyn og Davinde Bioenergi Aps. Arealet udgør i alt 3672 m2
Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2019 ca. 398 ha.

Etablering af faciliteter
Fælles Mødested
Bestyrelsen i Tarup-Davinde I/S har igennem året 2019 arbejdet med forundersøgelse af Fælles Mødested i
Tarup-Davinde området. Der er tilknyttet en konsulent til forundersøgelsen og bestyrelsen har været på
arbejds- og inspirationstur, for bl.a. at sætte rammen for det kommende Fælles Mødested i Tarup-Davinde.
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Ny stiadgang fra Labirksgyden og ind til Langagervej
I løbet af 2019 har Tarup-Davinde I/S etableret en ny gang- og cykelvenlig stiadgang fra Labirksgyden og til
Langagervej. Stien vil give cyklende fra Birkum mulighed for at komme ind i området uden at skulle køre
på den befærdede Ørbækvej.

Helmuts Bænk – Projekt ”Bænke fortæller historier”.
Projektet handler om at etablere unikke bænke, som med hver deres historie giver borgerne både en visuel
oplevelsesmulighed, en lokal historie, et sted til en pause og eftertænksomhed i Tarup-Davinde området – et
stykke landart som kan opleves enkeltvis eller som en egentlig ”Bænke rute”. Interesserede kan ansøge om
opsætning af vidt forskellige ”kunstbænke” til minde om personer, organisationer eller begivenheder med
tilknytning til Tarup-Davinde området eller det nære lokalområde.
Ansøger afholder alle udgifter til opstilling af bænken, herunder sikring af bænk, således den ikke kan
flyttes.
Onsdag d. 13. november kl. 11, blev Helmuths Bænk indviet på toppen af Røllehøj.
Projektet er realiseret via ”Bænkeudvalget”, den lokale kunstner Andreas Sahl Andersen, Hudevad
Smedjemuseum, lokal entreprenør, Skovhjælperne i Tarup-Davinde og ikke mindst via donation fra
Helmuth og Bodil Hansen.
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Nye samarbejder:
Tarup-Davinde I/S har i 2019 etableret et partnerskab med Natur og Helhedsskolens Årslev og TarupDavinde Fiske Sammenslutning ved OSK, om at etablere og drive en bålhytte med tilhørende bålplads, samt
renovering af øvrige friluftsfaciliteter beliggende ved Hudevad Sø.

Aktiviteter i Tarup-Davinde området i 2019.
Der foregår mange aktiviteter året rundt i Tarup-Davinde Området. Nogle foregår i regi af Naturskolen
Åløkkestedet, og disse er uddybet andet sted i årsberetningen, medens andre foregår i klub, forenings eller
privat regi. Det er meget forskellige aktiviteter som f.eks. fællesspisning på Ibjerget på grundlovsdag,
friluftsgudstjeneste ved Davinde Sø, skydning på Ibjerg skydebane, jagtridningsarrangement, hundetræning
på Phønix, naturpleje i Hudevad Kær, fiskekonkurrence i Davinde sø, Skt. Hans aften og meget mere.

Driftsopgaver
Skovhjælperne i Tarup-Davinde, varetager en særdeles væsentlig opgave i driften af Tarup-Davinde
området. Skovhjælperne er omtalt andet sted i årsrapporten.
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Driftsopgaverne har i 2019 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 gas afbrænding.
- at oliebehandle træværk.
- at renholde for affald i området.
- at nyplante arealer og hegn.
Opgaverne udføres med miljøvenlige arbejdsmetoder.

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 9. december 2019 blev der afholdt gæsningsmøde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle plejere var
indbudt for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2019, samt komme med ønsker til græsningsarealer i
2020.
Alle Tarup-Davinde I/S’ græsningsarealer, i alt 64 ha, er registreret under Direktoratet for Fødevare
Erhverv, som et naturområde med permanente græsarealer og der ydes tilskud fra enkeltbetalingsordningen
til græsningen.
Patriotisk Selskab 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
Larer
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.
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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 2019.
 Sekretariatschefen har i løbet af 2019, 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.
Sekretariatslederen har kontor på Naturskolen Åløkkestedet.

Mediedækning om Tarup-Davinde 2019

Dato

Medie

10/2-19

Fyens Stift

24/7-19
12/11-19

Fyens Stift
Fyens stift

12/11-19
22/12-19
28/12-19

Midtfyns posten
Fyens stift
Midtfyns Posten

Overskrift
Ørnedilemma i Davinde: nysgerrige skræmmer ynglende
havørne væk.
Krebsene bider på kattemaden
https://fyens.dk/artikel/helmuths-b%C3%A6nk-indvies-i-tarupdavinde
Bænke fortæller historie – Indvielse af Helmuths bænk
Millioner til projekt målrettet udsatte unge og veteraner
Fælles mødested i Tarup-Davinde

Selskabets Facebook side er det medie som selskabet bruger mest aktivt i kontakten med områdets brugere
og andre borgere med interesse for området.
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Naturskolen
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.

Sommernaturskole
Årets tema i sommernaturskolen var ”Indianere i skoven” og
som altid, hører en historie til, der krydre sommernaturskolens
dage, med lidt mystik og spænding.
I år var det en albinoindianer, der huserede i området. Børnene
fandt mystiske kranier og fjer i træerne, da de byggede deres
huler. Vi lærte at begå os som indianere, ved at sejle i kano,
skyde med bue og pil, klatre i træer og gå over søen på en
tovbro.
Vi fik hjælp fra Skovhjælperprojektet, der spillede de mystiske
indianere. Det vakte derfor stor spænding, da børnene den sidste
dag, så albinoindianeren og en kvindelig indianer, danse en
mystisk dans på den anden side af søen, de stak dog af, da de fik
øje på os.
Som afslutning, byggede børnene deres egne tømmerflåder og
sejlede over til øen i søen, hvor de fandt årets skat, så det var jo
herligt!
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Børn og unge kommer for lidt ud i naturen!
Overskriften er kommet højt på dagsordenen, når man orienterer sig i ”naturformidlingslandskabet”.
Her i området er vi i den forbindelse glade for, at vi gennem de sidste mange år har givet tusindvis af unge
en god naturoplevelse i forbindelse med deres opstart af ungdomsuddannelse.
Herunder er billeder fra Fyns HF og Tornbjerg Gymnasium på Introtur, som hvert år besøger os med ca. 500
unge.
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Offentlig geologitur
Det var en grå, lidt kold dag i oktober en meget blandet skare af folk var mødt op på Sletten i TarupDavinde, for at deltage i én af de offentlige ture, som FOF arrangerer sammen med Naturskolen. Der var en
familie med tre små børn, pensionister, hvor nogle var dårligt gående, en person med iltapparat og rollator,
som havde sit barnebarn med, samt et par veninder i 50´erne.
Alle var mødt op, fordi de gerne ville lære mere, om de forskellige typer af sten, man kan finde i Danmark.
Heldigvis kan sten formidles på mange sjove måder, til et bredt publikum.
Ved de store kampesten lavede vi en lille sanseøvelse, hvor man med bind for øjnene, blev ført hen til en
sten for at føle, lugte, lytte (lille hammer) og hvis man ville, smage på stenen. Herefter var øvelsen at
genfinde sin sten, når bindet blev taget fra øjnene.
Stengenkendelse involverer brugen af lup, og gør det muligt at se de smukke krystaller og mineraler, som en
sten består af. Saltsyre får kalksten til dramatisk at bruse op og geologihammeren blev brugt til at flække
sten med. Flere benyttede stenbingoplader til at øve sig på og magneter blev brugt, til at gå på jagt efter
jernsplinter, som findes i store mængder naturligt i grus.
Så på trods af deltagernes forskellighed, er forløbet, et godt eksempel på at man med diffentieret
naturvejledning, kan give alle en god oplevelse.

Magneter bruges til at finde jernsplinter
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Samarbejde med videregående uddannelser og naturovervågning
Naturskolen har gennem årene opbygget et godt samarbejde specielt med Jordbrugsteknolog uddannelsen på
University College Lillebælt (UCL) og Biologisk Institut på Syd Dansk Universitet (SDU).
Det er vigtigt for en fortsat god udvikling af områdets naturværdier og de ansattes kompetencer i forhold til
forvaltningen af naturen, at man er i løbende dialog med de relevante undervisnings- og forskningsmiljøer.
Samarbejde med UCL om praksisnære projekter
Samarbejdet bidrager til at øge de studerendes praksisnære viden, fx har studerende fra UCL for andet år i
træk udarbejdet projekter med fokus på naturformidling og -forvaltning med udgangspunkt i Tarup-Davinde
(TD) Naturområde. Forløbet introduceres af Naturvejlederne, der står for en rundvisning til områdets
forskellige naturtyper, vigtige biotoper og igangværende projekter. De studerende arbejder med et specifikt
område og afslutter projektet ved at fremlægge for Naturvejlederne. Samarbejdet med UCL er vokset og i
foråret benyttede de også Naturskolen til forløbet ”Miljøundersøgelse af en sø” som nu fremadrettet er lagt i
deres årsplan.
TD hjælper SDU studerende med at for øjnene op for nærområdets natur
Samarbejdet med SDU har bevirket, at vi har haft kontakt til flere biologistuderende, som fortløbende
kommer i området, bl.a. for at lave studie relaterede aktiviteter og give en hånd med ved vores Naturpleje
Events. Vi har oplevet, at de studerende tørster efter det praksisnære og spørger ind til projektmulighederne i
TD.
I samarbejde med undervisere fra SDU, afholdt vi i marts derfor, et inspirationsoplæg til de
biologistuderende, hvor vi fremlagde ideer til bachelor- og specialeprojekter, som kan foregå i TD
naturområde.
Eksempel på to bachelorprojekt
Drone monitorering(optælling) af hættemåge koloni
Der har de sidste 10 år eksisteret en temmelig stor hættemågekoloni på øen i Birkum Sø. Hættemågen er
specielt interessant fordi deres aggressive adfærd omkring de ret store kolonier giver ynglebeskyttelse til en
række sjældne arter som Sorthovedet Måge, Sorthalset Lappedykker og Fjordterne. Selv er Hættemågen
desværre også i stor tilbagegang i Danmark, så der er fra naturforvaltningsmyndigheder generelt meget stor
opmærksomhed omkring netop denne specifikke mågeart.
Vi var derfor meget positive, da Cathrine Tinggård Jacobsen og Ann Sofie Krogh Hedemann begge fra Biologisk
Institut på SDU foreslog et bachelorprojekt med titlen The population of Black-headed gulls and species breeding
in association with the Black-headed gulls. Projektet indebar en optælling af hættemåge kolonierne ved hjælp af
systematisk sammensatte dronebilleder.
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Projektet indeholdt også naturpleje af yngleøen, som naturligvis skulle foregå inden mågernes yngletid.
Rydningen er nødvendig for at mågerne og de andre fugle har plads til rederne, og desuden en stor fordel,
når de ynglende fugle senere skal tælles fra drone. Så i midten af februar var vi ude på øen med motorsav og
buskryddere.
Senere hen i det tidlige forår ankom hættemågerne planmæssigt og tog øen i besiddelse, og allerede i
slutning af marts kunne der laves de første forsøg med droneoptagelser. Det virkede meget lovende,
mågerne reagerede overhovedet ikke på overflyvning med dronen, og optagelserne var rigeligt skarpe til en
præcis optælling.
Tidligere er kolonien blevet optalt fra land med teleskop. Disse optællinger er et led i den årlige
naturovervågning. Tarup-Davinde I/S samarbejder med eksperter -ofte fra det frivillige foreningsliv og i

fuglenes tilfælde med Per Rasmussen fra Dansk
Ornitologisk Forenings lokalafdeling på Fyn om at overvåge naturen i området. Optællinger med teleskop
foregår ved at man, fra land tæller alle de måger man ser ved kolonierne, og ganger dette tal med 0,7, for at
få et tal for antallet af ynglepar.
Når man skal tælle med drone, overflyver man kolonierne i 15 meters højde, mens man tager en lang række
billeder i en computerstyret transekt. Dette materiale kan efterfølgende bruges til en manuel eller digital
optælling af fuglene.
Da tallene fra de to forskellige optællingsmetoder begyndte at foreligge, stod det hurtigt klart, at der var
temmelig stor difference. Alle tal og metoder blev derfor dobbelt tjekket af både de studerende,
fugleeksperten fra DOF og medarbejdere fra Naturskolen. Men konklusionen var ganske klar. Drone
monitoreringens resultat på 3142 par hættemåger var retvisende, også selvom differencen til alle tidligere
landtællinger var på 40- 60%. Resultatet placerer hættemågekolonien i Tarup-Davinde, som fyns absolut
største og én af landets 5 største kolonier!!
Det var epokegørende ny viden, som de to studerende fra SDU på den måde tilførte naturforvaltningen. Det
kan desuden tilføjes, at vi sidenhen er blevet klar over, at en difference på 40-60% mellem land og drone
tællinger slet ikke er noget særsyn.
I og omkring Hættemågekolonien blev der dette år desuden
observeret ynglende Fjordterne, sorthovedet måge blev set
rugende og 9 sorthalset lappedykker rastede i området gennem
hele yngleperioden.
-Alle de nævnte arter er nævnt på den netop
udgivne Rødliste.
Hættemåge er klassificeret som truet ( EN ) pga. den meget
store tilbagegang den har haft de sidste mange år.
Fjordterne er næsten truet ( NT ), pga. tilbagegang og lille
bestand ( under 1000 par i Danmark ).
Både Sorthovedet måge og Sorthalset Lappedykker vurderes
som sårbar ( VU ) pga. små, men stabile bestande.
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Billeder fra de studerendes bachelorrapport.
På billedet til venstre som er fra den store ø i Birkum sø, ses
at Hættemågerne slet ikke reagerer på overflyvning med
dronen.
Billedet til højre viser en af de mindre øer i Langagersø. Her
ses hvordan hættemågerne markeres med prikker, når de
tælles.

Vilde bier bliver naturovervåget i Tarup-Davinde
I den årlige naturovervågning har vi som noget helt nyt bl.a. valgt at starte en monitorering af de vilde bier i
området. Det skyldes at der generelt er fokus på de vilde bier, og den biodiversitet som de repræsenterer.
Desuden er Naturstyrelsen bekymret for at ”de tamme honingbier” kan være en trussel mod diversiteten i bi
faunaen visse steder.
Billedet af Blåhatjordbien stammer fra én af de små enge
på Phønix. Blåhat er dens foretrukne værtsplante. Blåhat er
knyttet til lysåbne voksesteder med veldrænet, tør bund og
ringe kvælstofindhold. Man finder den derfor på tørre enge,
skrænter og overdrev samt på vejskråninger og -kanter. Det
er ikke naturtyper, som er så almindelige på Fyn.
Monitoreringen af bierne i området er stadig i gang, og
flere dyr er ikke artsbestemt endnu. Vi samarbejder med
naturovervågere og med zoologisk museums bi eksperter
om artsbestemmelsen. Men der er pt. registreret ca. 50
forskellige arter vilde bier i området, men projektet
fortsætter i 2020.
Foto Blåhatjordbi, Otto Buhl
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Ny Skolebigård på Rolighedsvej 128
Siden grejbankens etablering, har De Fynske Bivenner drevet en mindre funktionel Skolebigård på
adressen, hvor skolerne har booket understøttende
undervisningsforløb om bier, varetaget af de frivillige
medlemmer fra foreningen.
I 2019 fik De Fynske Bi-venner fondsmidler til at
bygge et træskur til deres udstyr og
undervisningsmaterialer. TD sørgede for en ny og
bedre sydvendt placering, og foreningen stod selv for
opførelsen af træskuret.
Foreningen fik hurtigt bygget træskuret og i allerede i
foråret stod den nye Skolebigård klar. Det nye
område, giver god plads til både bier og elever. Iført bidragter, kan eleverne sammen med de frivillige
biavlere, få et indblik i biernes liv, lave egne vokslys og få mulighed for at smage stegte bilarver, et fint
tilbud til skolerne.
De Fynske Bi-venner og bierne nyder de nye sydvendte faciliteter ved Rolighedsvej 128.
Foto: Per Rasmussen

Gedeprojektet
På Sletten har vi en livskraftig bestand af de sjældne strandtudser. Landskabet her er udpræget
næringsfattigt, gruset og tørt. Naturligvis udover paddeskrabene, som blev lavet i forbindelse med det store
miljøprojekt med støtte fra Natur og Erhvervsstyrelsen i 2013. Der en del træopvækst af pil og rødel, som på
længere sigt vil ændre området til
ugunst for Strandtudserne, og vi har
derfor hegnet og udsat geder som
afgræsser og ”browser” især
træopvæksten.
Gederne er desuden nogen festlige og
meget sociale dyr, som giver besøgende
en god og sjov oplevelse, når man ser
dem springe rundt på stenene eller
”snakker med dem” i klappefolden.
Sletten er på mange måder et centrum i
hele Tarup-Davinde området, og her
kommer mange skolebørn fra
Grejbanken, handicappede fra
Munkehatten og gæster som bare er ude
og gå, cykle eller ride en tur i området.

Gederne blev sat ud d. 5. maj, og der var stor lokal opbakning til
begivenheden.
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Festens midtpunkt ankommer med trailer fra
Vejle, hvor Ole Mols har lavet naturpleje
sammen med kommunen og sine Gl. Dansk
Landrace geder i mange år. Gederne er
specielt tilpasset vores klima efter mange år
som danske husdyr.

Gederne passer deres arbejde og der bliver virkelig spist bark. Træerne vil på længere sigt dø af denne
behandling. Men vi har mange områder som trænger til at blive ”buskryddet, så gederne bliver ikke
arbejdsløse foreløbigt.

Der er etableret et velfungerende gedelaug af frivillige gedehyrder, som passer og tilser dyrene især i
weekender og ferier.
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Partnerskabet om Skolernes Grejbank i Tarup-Davinde
Skolernes Grejbanken er et udstyrsdepot for skoler, etableret, som et partnerskab mellem 5 folkeskoler og
Naturskolen i 2017. For at flere børn fremover kan få glæde af faciliteterne, blev partnerskabet i foråret
2019 udvidet fra 5 til 12 partnerskoler og er nu en blanding af 8 folkeskoler, 3 friskoler og en privatskole fra
kommunerne Faaborg-Midtfyn og Odense. Grejbanken kan kun bookes af Partnerskabets skoler.
Grejbanken gør det lettere for lærerne selv at organisere og gennemføre undervisning i felten. I grejbanken
findes et bredt udvalg af udstyr til naturfag og friluftsliv, samt brugervenlige undervisningsforløb, rettet til
den særegne lokale natur.
Driften og udviklingen af Grejbanken, sker i et samarbejde mellem skoleledelse, kontaktlærere og
naturvejlederen fra Åløkkestedet, som er tovholder på projektet og de tilhørende undervisningsforløb, som
udvikles i samarbejdet.
I det årlige medlemskontingent på 1500 kr. tilbyder Naturskolen et lærerkursus. I år var temaet ”Sten, istid
og landskabsdannelse” hvor 30 lærere fra partnerskabsskolerne deltog, og fik tilegnet kompetencer til at
undervise i emnet.
Grejbanken har i år anskaffet 3 lastbillæs, med mindre sten til stenbestemmelse og sammen med de mange
kampesten i området, har lærerne fået en god arena til at prøve kræfter med geologien i praksis.
I 2019 har grejbanken været booket 30 gange af partnerskabsskolerne og udstyret er blevet benyttet af 1378
elever, hvilket er en stigning af antallet fra 2018, der lå på 698 elever. Derudover bruger Naturskolen også
Grejbankens udstyr til formidlinger. Der er stadigvæk plads til flere bookinger af grejbanken og det er ikke
alle de nye partnerskabsskoler, der i 2019 nåede at besøge grejbanken, så vi arbejder fortsat på at få et større
besøgstal fra skolerne.

Elever fra 7. klasse Ferritslev Friskole arbejder med sten, istid og landskabsdannelse ved den ny stenslette
ved. Skolernes Grejbanken. Foto: Ferritslev Friskole
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Samarbejde med DN ung om Naturpleje Event i Hudevad Kær
TD samarbejder med DN-Ung om et årligt Naturpleje Event, som i år foregik ved Hudevad Kær. Området er
et rigkær med høj biodiversitet, kilder og konstant vandmættet jordbund. Det fredede Hudevad Kær, er
udfordret på flere punkter. Den helt unikke flora, heriblandt flere orkidearter, trues af den voksende bestand
af rød-el i området. Kildevældet var før i tiden domineret af store mospuder, disse blev uheldigvis trådt i
stykker efter at området i en periode var blevet græsset med for tunge kvæg, det bevirker at det i dag
domineres af brøndkarse.
DN-Ung medvirkede i at tiltrækker 15 unge studerende til Eventet, fra videregående uddannelser, som bl.a.
SDU og UCL, der gerne ville være med, til at gøre en forskel for naturen i Hudevad Kær.
Faaborg-Midtfyn kommune, som fører tilsyn med Hudevad Kær, deltog i planlægningen og medvirkede på
selve dagen, hvor de styrede naturplejen af kildevældet og fortalte om naturplejetiltagene for området.
Med økser fjernede vi et bælte af bark, rundt om rød-el træer, der skyggede for floraen. Indgrebet kaldes for
ringning og får træerne til at dør stående på roden, da de afskæres for næringsstoftilførslen. Stående døde
træer gavner mange insekter og fugle og fremmer områdets biodiversitet.
Med buskrydder fjernede vi unge skud af vedopvækst og ved kildevældet, blev brøndkarse fjernet manuelt,
hvorefter kalk fra faxekalkbrud blev placeret, hvilket giver kemisk bedre forhold, for de mosarter, der førhen
voksede ved kilden.
En effektiv dag i biodiversiteten tegn, som vi afsluttede med en god gang bålsuppe, leveret af DN-Ung.
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Årets Frivillighedsaften
Hvert år i august afholder TD årets Frivillighedsaften, som er et arrangement, hvor vi takker og viser vores
anerkendelse til alle de frivillige, der i løbet af året har hjulpet TD med naturplejeprojekter eller med
udvikling af vores område på forskellig vis.
I år var deltagerantallet oppe på 42 personer, hvilket er en pæn stigning, fra de forrige år på 25 deltagere.
Vi startede aftenen med en rundvisning på Sletten, hvor vi fortalte om de nye planer for et Fælles Mødested
og om strandtudseprojektet, som er årsagen til vi har anskaffet os geder, der nu holder vedopvæksten nede i
området.
Snakken gik ivrigt mellem deltagerne, som benyttede aftenen til at netværke med hinanden. Efterfølgende er
det lettere for de frivillige, at kontakt hinanden indbyrdes i foreningerne, når der er sat ansigt på og man har
haft en uformel snak. Vi oplever at det gavner samarbejdet, mellem de forskellige foreninger, der benytter
TD området.
Efter besøget hos gederne i klappefolden, tog vi tilbage til Naturskolen, hvor menuen stod på langtidsstegte
gedekøller. En aften med god stemning og glade frivillige.

Frivillighedsaften på Naturskolen Åløkkestedet, god mad og god stemning.
Foto Henrik Kalckar
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Bænke fortæller historier..
I efteråret blev det første store bænkeprojekt realiseret. Bænken står på toppen af Røllehøj 66 m.o.h. med vid
udsigt til alle sider. Bænken er designet af Andreas Sahl Andersen og opstillet af den lokale storentreprenør
Helmuth Hansen i samarbejde med Tarup-Davinde I/S.
Indvielsen blev holdt d. 13.11. og story teller Jens Peter Madsen fra Bænkeudvalget holdt indvielsestalen, og
der var deltagelse af både kunstneren, opstilleren og alle de gode kræfter som har medvirket undervejs.
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Status for Davinde Stenmuseum 2019
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” 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. 16/3-2019 afholdt stenklubben møde i stenmuseet med geolog Jón Svane omhandlende
bjergartsdannende mineraler. Ved bestemmelse af sten og især ledeblokke har kendskabet til mineraler stor
betydning. Mange ledeblokke skal indeholde bestemte mineraler for at det er den rigtige type.
De seneste år er der kommet nye ledebloks typer frem, som museet fremadrettet skal have fundet/ bestemt,
så de kan indgå i udstillingen.

Søndag d. 11. august afholdt vi vores første Salgs og byttemøde. Vi havde til dagen opsat telt foran museet.
Det blev en stor succes - med besøg af 240 voksne og 60 børn - trods den manglende pressedækning. Det
bliver fremover 1 årligt arrangement i august, hvor vi lejer telt vi ikke selv skal opstille. Næste år bliver det
afholdt 9 august.

Søndag d. 22/9 har museet i forbindelse med søndagsåbent afholdt geologien dag. Der var arrangeret tur til
grusgrav. Der var dog kun 12 til selve turen men besøgstallet var over hele dagen 40 besøgende.

Lørdag d. 16. november og søndag d. 17. november, havde stenklubben stillet museet til rådighed for geolog
Palle Gravesen, som afholdt et af sine kurser med tilmelding gennem folkeuniversitetet.
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I 2019 har vi arbejdet med
-Malet udhæng på bygningen, samt gulvmaling af ledeblok rummet
-Samarbejdet med Hudevad Smedjemuseum om fælles markedsføring er fortsat i 2019, og vi forventer
at dette fortsætter i 2020, lige som stenslibning for børn vil gøre det.
- Floucens kasser til UW-langbølge og UW-kortbølge mineraler indgår nu i stenmuseet samling.
-Sandsamling er færdig, men der mangler sedimentære sten til hylder.
-Peters Mortensens samling af sedimentære blokke bestemmes løbende.
-Ledeblok samlingen udbygges stadig, men i langsomt tempo da nye ledeblokke er svære at finde.
-Mineralsamlingen er udvidet med flere mineraler, samt nye mærkater/holdere. Der er udarbejdet en plakat
med bjergarts-dannende mineraler.

NYT i 2020
Der indføres Entre på 30 kr. for voksne, unge under 18 år gratis
Guidede ture: Grupper over 10 personer betaler 20 kr. pr. person i entre samt 150 kr. til kørsel til guider.
Stenklubben har oprettet MobilePay til entre og salg.
Vi har 20års jubilæum for åbning af Stenmuseet, det afholdes 9 aug. sammen med salgs- og byttemødet.
Stenmuseets venner er nu oprettet og derigennem håber vi på sigt at kunne få flere "hænder" til div arbejde i
museet samt arrangementer.
Pt. har vi fået hjælper til stenslibning, samt fossilkyndig ved enkelte søndagsåbent. Flere af landets
stenklubber har givet tilsagn om medlemskab, så vi kan mødes 1 gang årligt i stenmuseet og udveksle
metoder til geologiens fremme i Danmark.

Lidt statistik
Søndagsåbent 11 gange med i alt 414 voksne og 54 børn
Strandstensgruppen 8 gange med i alt 96 deltagere
Guidede ture uden for åbningstid, med i alt 384 voksne og 224 børn
(heraf 10 besøg af naturskolen med i alt 57 voksne og 121 børn)
Geologiens dag 37 voksne og 3 børn
Salgs og byttemøde 240 voksne og 60 børn
Arbejde i museet 18 dage
Rengøring 12 gange
I alt besøg i museet 1223 voksne og 341 børn

Februar 2020
Ole Allan Jensen
Den fynske Stenklub
Formand
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner 2019
af Lise Bendix og Tom Møller Pedersen. Fotos: Bjarne Skov Nielsen og Tom Møller Pedersen
I 2019 var den altoverskyggende begivenhed fejringen af museets 10-års jubilæum.
Det markerede vi ved at åbne en særudstilling om de ansatte på Hudevad Radiatorfabrik og holde en
koncert med folkemusikgruppen Svøbsk i spisestuen på den gamle radiatorfabrik.
I Hudevadtraditionens ånd holdt vi fast i at invitere alle til at deltage i festen, hvor der også blev spillet og
sunget musik af Carl Nielsen og Thorvald Aagård. Den sommereftermiddag myldrede det ind i museet med
godt 150 glade gæster, der nød gensynet og mindedes deres gamle arbejdsplads.
Vi fejrede, at det er lykkedes Smedjens Venner i 10 år at holde ild i
essen og smedjen åben som et arbejdende museum, sådan som det var
betingelsen fra Ribe Jernindustri, da Tarup-Davinde I/S overtog den
forfaldne smedje i februar 2006.
I de 10 år har vi haft ca. 5500 besøgende, unge som gamle, heraf rigtig
mange skolebørn.
Vi har:
- holdt håndværket i live og udført mange usædvanlige smedeopgaver
- samlet et arkiv på loftet over smedjens og fabrikkens historie
Velkomst ved Lise Bendix
- digitaliseret alle de genstande, vi kender fra Mesters hånd, både dem
vi har i museet og dem, der findes i
privat eje ført dagligt og årligt regnskab og besøgsstatistik
- udarbejdet særudstillinger om Mesters arbejder og familien Rasmussen
- hjulpet et autistisk ungt menneske med at finde arbejdsglæden i smedearbejdet
- og Jytte har lavet kaffe til os hver torsdag formiddag.
Særudstillingen om de ansatte på Hudevad Radiatorfabrik har vi samlet ved at interviewe de smedjevenner,
der har arbejdet på Hudevad, og belyse fortællingerne med fotografier fra arkivet.
Enkelte personer udenfor Smedjens Venner har også bidraget til fortællingen.
Udstillingen giver et nogenlunde dækkende billede af fabrikkens arbejdsprocesser fra 1930erne og til
fabrikkens lukning i 2005.

Vi har også forsøgt at indkredse Hudevad ånden.
Udstillingen blev suppleret med et uddybende hæfte, der stadig
kan købes.
Interviewene er foretaget i efteråret 2018 og foråret 2019 af de tre
smedjevenner, Elsebeth, Carsten og Lise. Carsten har taget
portrætfotografierne. De øvrige fotografier stammer fra
smedjevennernes private optagelser, fra vores arkiv og fra
jubilæumsbogen, fra Søjle til Plan af Steen Ousager.
Musikalsk underholdning
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Carsten samlede desuden en lille billedfortælling om arbejder udført i smedjen de seneste 10 år og de
Smedjevenner, vi er nu.
Til udstillingen, hæfterne og festlighederne fik vi økonomisk støtte fra Rolfsted Sogns Lokalhistoriske
Forening, Rolfsted og Omegns Transformerfond, Entreprenør Marius Pedersens Fond og Den faberske
Fond. TAK for støtten til vores frivillige arbejde!
Det øvrige arbejde i jubilæumsåret har været mere rutinepræget,
men fulgt traditionerne fra de øvrige 9 år: Åbningsdage og
servicering af gæster i museet, vedligehold af bygninger, kontakt
til kunder og endelig aktiv smedning på ordrer fra kunder.
Lidt statistik:
22 regulære åbningsdage foruden alle hverdags-torsdage, hvor
Smedjens Venner arbejder og hvor publikum er velkommen.
557 besøgende, heraf de 87 børn.
Efterfølgende ses en del af årets produktion og nytilkomne
effekter:

Reparation af altergitteret i Fraugde Kirke

John Juul Henriksen taler

Justering af lågerne i Søllinge Kirke

Et klenodie og pragteksemplar af en dørhammer skænket til samlingerne

Brogelændere til Sanderumgård med initialerne ”SV”, Susanne Vind og ”EV”, Erik Vind
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Skovhjælperne i Tarup-Davinde - 2019
Skovhjælperne i Tarup-Davinde har haft fornøjelsen af at bistå Tarup-Davinde I/S med diverse
naturplejeopgaver siden 2014. Vores gruppe er vokset over de sidste par år, med både flere personaler og
skovhjælpere. I dag er der 25 voksne udviklingshæmmede (til dagligt omtalt skovhjælpere) beskæftiget i
dette tilbud, som er en afdeling af Odense Værkstederne.

I 2019 har skovhjælperne bistået de to naturvejledere i Tarup-Davinde ved
diverse teambuildings arrangementer i naturområdet, med bål klargøring,
vejvisning, samt som hjælpere ved tovbroen. Derudover har vi assisteret med
hjælp omkring deres nyetablerede geder, med fodring, klargøring af
indhegningen og flytning af dyrene imellem indhegninger.
Derudover laver naturvejlederne også undervisning for skovhjælperne, bl.a.
stenkursus, så vi får en masse viden omkring den natur der omgiver os hver
dag.

Affaldsindsamlingen fik vi hjælp til igen i år, fra borgerne i midtbyen
(beskyttet værksted). De stillede med 10 folk høj, og vi fik fordelt
affaldsruterne mellem os, så alle de små byer i Tarup-Davinde området fik
besøg af os i løbet af ugen. I år var der særlig fokus på cigaret skodder og
optælling af disse, som blev fundet i naturen. Skovhjælperne besluttede sig
for, i den forbindelse at hjælpe naturen mere, ved at opstille særlige ’spande’
med grus i, på diverse bålsteder/shelterpladser, i håb om, at gæster ville smide
skodderne i ’spandene’ fremfor på jorden.

Til dagligt har skovhjælperne adskillelige ruter rundt i området, hvor vi ud over at samle affald også agerer
Tarup-Davindes øjne, så hærværk og andre ting som skal repareres, bliver indrapporteret til kontoret og
derved ikke får lov til at stå og appellere til flere uhensigtsmæssige handlinger.
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Hen over vinteren fælder skovhjælperne træer i skoven, samt fjerner væltede
træer rundt omkring i området. Træet tager vi med hjem, kløver og tørre, så vi
kan lægge det ud til arrangementer/overnattende gæster som bestiller brænde til
bålstederne. Denne opgave er skovhjælperne i særdeleshed glade for, da stort set
alle kan være med i hele eller dele af processen og det er en opgave som er
meningsgivende for dem, da gæsterne bliver glade for det udleverede brænde.

Udlejning af cykler, er et nyt projekt der blev sat i gang i 2019, hvor skovhjælperne har et klassesæt junior
cykler stående til rådighed, som lejes ud. Skovhjælperne er med til at klargøre cyklerne, stille dem frem og
udlevere hjelme, til klasseture ud i området. Når cyklerne indleveres igen, bliver de vasket og
gennemtjekket, så de er klar til næste udlejning.

I 2019 blev det igen skovhjælpernes tur til at mærke hvordan det er at være
overnattende gæst i shelterne i Tarup-Davinde. Vejret var dejligt i
september og vi havde delt os op, så nogen lavede mad i jordovn, mens
andre cyklede området tyndt for at lærer det bedre at kende. Dagen sluttede
af med sang og bålhygge, inden vi alle krøb i soveposerne, mens vi
kiggede op på stjernerne og lyttede til nattens lyde. Denne overnatning gav
os en sammenholdsfølelse og fællesoplevelse, som vi kan bruge i
dagligdagen i vores arbejde.

Årets skovhjælpertræf (for alle i Danmark) blev afholdt i oktober på Herrestedhøje Naturcenter i Albertslund
på Sjælland. Her fik Skovhjælperne mulighed for at se, hvad deres dagligdags opgaver indeholder og vi var
med til at indfange nogle af deres mange får, som skulle sendes til slagtning. Vi spiste frokost, lavede
konkurrencer, inden dagen sluttede af med kage og
fællessang.
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Aktivitetsoversigt.
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Antal af personer der har købt aktiviteter ved Naturskolen, det er fordelt på henholdsvis 37 stk. teambuilding, 33 stk.
naturvejledning, 7 stk. trivselsarr. og 5 x kano udlejning med instruktør.
Desuden har der været 1042 personer ude på egen hånd i kanoer i løbet af året.
Nordagerskolen og Ferritslev friskole har i år gjort brug af vores instruktør til fælles skoledag.

28

Antal af personer.
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Område oversigt
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Grejboks Rolighedsvej 128

Hertil kommer de klubber som er fast bruger af området, det kan være hundeklubberne, Rytterlauget og brugerne af
MTB stierne.
De 2 nye tiltag (grejbanken/boks) er kommet godt fra start, bl.a er der i 2019 kommet 7 nye skoler til i samarbejdet
med grejboksen Rolighedsvej 128.
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Skoler og institutioner – Odense, FMK og de private.
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I diagrammet er personantallet enten fordelt efter skoler + institutioner eller private brugere, der kommer fra FaaborgMidtfyns, Odense eller andre kommuner.
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Tarup-Davinde I/S
Revisionsprotokollat af 12. marts
2020

Indhentede erklæringer og bekræftelser
Vi har indhentet en regnskabserklæring underskrevet af Tarup - Davindes ledelse.
Den skriftlige regnskabserklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om
pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående
parter, begivenheder efterbalancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold og andre områder, hvor det er
vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Endvidere dækker ledelsens regnskabserklæring de forhold, som
ledelsesberetningen omhandler.
Vores gennemgang af den indhentede erklæring har ikke givet anledning til bemærkninger.
Odense, den 12. marts 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

mne27701

Siderne 66-70 er fremlagt på mødet den 12. marts 2020.

SanneSkougaardAndersen

MichaelOlsen
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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

33

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for
regnskabsår 2019.
Odense, den 12, marts 2020

Åge Priisholm
Bestyrelsesmedlem

Sanne Skougaard Andersen
Bestyrelsesmedlem

Michael Olsen
Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

Fremsendes særskilt
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Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige
økonomiske nøgletal i 1.000 kr.

Regnskab
2019

Regnskab
2018

Regnskab
2017

1.919.226

2.708

2.625

2.388

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

31.525
102
9.463

31.698
166
8.314

32.056
2.181
5.880

29.066
2.417
8.422

Balance, passiver
Egenkapital
Kortfristet gæld
Langfristet gæld

39.668
1.719
77

39.322
1.418

39.434
1.135

39.496
1.098

Resultatopgørelsen
(omkostningsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Regnskab
2016
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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 Indenrigsog 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
I 2019 er budget- og regnskabsreglerne ændret således feriepengeforpligtelser skal optages i
balancen. Den indefrosne del af feriepengeforpligtelsen er optaget under langfristet gæld, mens den
øvrige feriepengeforpligtelse er optaget under kortfristet gæld.
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.
I 2019 er budget- og regnskabsreglerne ændret således feriepengeforpligtelser skal optages i
balancen. Den indefrosne del af feriepengeforpligtelsen er optaget under langfristet gæld, mens den
øvrige feriepengeforpligtelse er optaget under kortfristet gæld.
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december i hele kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)
Budget

Korrigeret

Regnskab

2019

Budget 2019

2019

Lejeindtægter

-268.500

-268.500

-237.654

Indtægter fra Naturskole

-233.500

-233.500

-348.620

Landbrugsstøtte

-123.000

-123.000

-137.907

Grejbanken

0

0

-7.000

Skeifa tilskud

0

0

-80.000

Erstatning

0

0

-46.645

-625.000

-625.000

-857.826

115.270

115.270

178.062

15.000

15.000

183

508.817

508.817

167.499
2.018.221

Indtægter:

Indtægter i alt
Driftsudgifter:
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
Drift af ejendomme
Personaleudgifter

2.198.795

2.198.795

Kørselsgodtgørelse

50.000

50.000

29.115

Drift af Naturskole

146.500

146.500

109.570

20.000

20.000

9.865

255.000

255.000

282.057

20.000

20.000

21.500

153.000

153.000

82.588

Skovhjælperprojekt

52.000

52.000

34.668

Nye driftsprojekter

40.000

40.000

0

Etablering af faciliteter/projekter

70.000

70.000

Skurvognsprojekt

0

0

9.072

Børn, Biodiversitet og naturpleje

0

0

17.554

Kunststrategi

0

0

5.000

Bænke fortæller historier

0

0

-1.755

Anskaffelser til Naturskolen
Naturpleje - fællesudgifter
Naturovervågningsprojektet
Informationsmateriale

Stenudstilling

5.000

5.000

3.522

Hudevad Smedie Museum

63.500

63.500

27.013

Advokatomkostninger

60.000

60.000

66.735

Anlægsprojekter uden afskrivning:
Renovering af badebroer
Gedestald og indkøb af geder
Driftsresultat før finansiering

0

0

1.134

110.000

110.000

108.556

3.257.882

3.257.882

2.312.333

Renter:
Finansielle indtægter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-10.000

-10.000

-1.034

3.247.882

3.247.882

2.311.299

Anlægsudgifter:
Forundersøgelse til nyt mødested

0

0

100.805

Renovering af Phønixtårn

0

0

111.517

1.640.000

1.640.000

-21.544

Anlægsindtægter:
Køb af arealer
Anlægstilskud

0

0

-600.000

Resultat i alt

4.887.882

4.887.882

1.902.077

39

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

Kor. Budget

Regnskab

2019

2019

2018

Lejeindtægter

-268.500

-237.654

-280.802

Indtægter fra Naturskole

-233.500

-348.620

-313.273

Landbrugsstøtte

-123.000

-137.907

-173.793

Grejbanken

0

-7.000

0

2

Tilskud til Nyt mødested

0

-600.000

0

3

Tilskud Skeifa – Renovering af tårn

0

-80.000

0

Erstatning – nedgravning af ledning

0

-46.645

0

-625.000

-1.457.826

-767.868

115.270

178.062

112.383

15.000

183

107

508.817

167.499

265.415

1

Nettoomsætning
Administrationsomkostninger
Møde og rejseudgifter
4

Drift af ejendomme
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleudgifter

377.905

-1.112.082

-389.963

2.198.795

2.018.221

1.810.966

50.000

29.115

35.092

Drift af Naturskole

146.500

109.570

155.418

20.000

9.865

12.871

Naturpleje - fællesudgifter

255.000

282.057

259.764

Informationsmateriale

153.000

82.588

16.583

0

0

31.623

Naturovervågningsprojektet

20.000

21.500

17.590

Skovhjælperprojekt

52.000

34.668

13.378

Nye driftsprojekter

40.000

0

0

Etablering af nye faciliteter:

70.000
9.072

21.908

0

-13.300

17.554

19.825

Tarup-Davindedagen

6

345.744

14.087

Kørselsgodtgørelse
Anskaffelser til Naturskolen
5

639.087

MTB-stier

2.975

Skurvognsprojekt
Skolernes Grejboks
Børn, Biodiversitet og naturpleje
Kunststrategi

5.000

Bænke fortæller historier
Stenudstilling

-1.755
5.000

3.522

3.902

Hudevad Smediemuseum

63.500

27.013

85.109

Advokatomkostninger

60.000

66.735

30.664

Anlægsprojekter uden afskrivning:
Sikring af Kirkestien ved Langagervej

126.950

Nedrivning af ældre drivhuse

48.054

Renovering af badebroer

1.134

Handicapadgang/sti ved Davinde Sø
Gedestald og indkøb af geder

110.000

108.556

Udgifter i forbindelse med erstatninger
Driftsresultat før afskrivninger og
finansiering

16.515
3.257.882

Afskrivning på anlægsaktiver
Finansielle indtægter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Årets resultat

50.925
157.155

3.257.882

1.712.333

2.514.004

207.927

200.493

-1.034

-6.392

1.919.226

2.708.105

1.919.226

2.708.105

1.919.226

2.708.105

Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapital
Balance 31. december i hele kroner
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Aktiver
2019

2018

Note Materielle anlægsaktiver
7

Grunde og bygninger

27.965.364

27.886.103

8

Ombygningsudgifter

3.434.537

3.639.162

124.795

173.182

31.524.696

31.698.447

750

0

308.084

359.061

66.363

201.864

Tilgodehavender i alt

375.197

560.925

Værdipapirer - kursværdi af obligationer

102.130

166.235

9.461.612

8.312.195

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

9

Nordea
Kasseforskud
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

1.452

2.094

9.463.064

8.314.289

41.465.087

40.739.896

2019

2018

Passiver
Note
Indskudskapital

39.321.895

39.434.137

-2.263

-4.771

- Regulering af bygningsværdi

-156.602

-156.607

- Indskud fra Interessenterne

2.767.347

2.712.241

0

21.000

24.000

24.000

- Værdireguleringer (ikke realiseret)

- Depositum udlejning
- Hensættelser udlejning
- Grejbanken – brugernes tilgodehavender
- Hensættelse til feriepenge
Overført resultat
10

Egenkapital

8.691
-375.457
-1.919.226

-2.708.105

39.168.385

39.321.895

Skyldige omkostninger
- Periodeafgrænsningsposter
- Remittering (ventende udbetalinger)
- Balance
Skyldige omkostninger

0

200.773

1.421.301

1.217.228

-56
1.421.245

1.418.001

Langfristet gæld
11

- Indefrosne feriepenge

77.395
77.395

Kortfristet gæld
11

- Feriepengeforpligtelse

298.062
298.062

Passiver i alt

41.465.087

40.739.896
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Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til
resultatopgørelse
Årets resultat efter regnskabsopgørelsen
- aktiveret netto anlægsudgifter

1.919
191

- af- og nedskrivninger

-208

Årets resultat efter resultatopgørelsen

Sekretariatsleder
Sekretær
Rengøringsassistent
Naturvejleder
Naturvejleder
Pedel – bygningsvedligeholdelse,
maskiner mm.

Mio. kr.

1.902

37 timer pr. uge
Ansat i flex-skånejob
1 medarbejder 10 timer ugentligt
33 timer ugentligt
37 timer ugentligt
Ansat i flex-skånejob

Personaleoversigt pr. 31/12 2019

De samlede personaleudgifter i 2019: 2.018.221 kr.
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Noter til årsregnskabet:
Note 1 – Lejeindtægter
Regnskabet udviser mindre indtægter i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at der er en
bruger, som har opsagt lejemålet i regnskabsperioden samt salg af areal, som tidligere blev
udlejet.
Note 2 – Tilskud til forundersøgelse af Nyt Mødested
I regnskabet er indgået et tilskud på 600.000 kr. fra interessentkommunerne.
Forundersøgelsen skal undersøge muligheden for at etablere et fælles mødested i TarupDavinde, hvor der skal være information om områdets muligheder og tilbud, og eventuel
mulighed for undervisning, formidling, møder og overnatning.
Note 3 – Tilskud Skeifa – Renovering af tårn
I september 2018 besluttede bestyrelsen at foretage en renovering af tårnet på Phønix i
samarbejde med Skeifa. Renoveringsarbejdet er foretaget i 2019, og ombygningsudgiften er
optaget på status. Skeifa’s andel af betalingen er optaget i driftsregnskabet med en indtægt på
80.000 kr.

Note 4 – Drift af ejendomme
Regnskabet viser et mindre forbrug på 341.318 kr., hvilket primært skyldes, at der i budgettet
var afsat budget til større renoveringsarbejder på enkelte ejendomme. Dette er ikke blevet
iværksat i 2019, men forventes udført i 2020.
Note 5 – Informationsmateriale
Der var afsat 153.000 kr. til informationsmateriale – heraf 50.000 kr. til en ny hjemmeside.
Projektet er i gang men endelig afregning sker først i 2020.
Regnskabet viser et mindre forbrug på 70.412 kr.

Note 6 – Nye driftsprojekter
Der blev afsat 40.000 kr. i budgettet til infostandere i området. Aktiviteten blev ikke udført i
2019 og udskydes til etablering af Nyt fælles mødested.
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Note 7 Grunde og bygninger
Der er i årets løb gennemført et frasalg af areal på Udlodgyden 54.

Købsår

Sted

Størrelse i m2

Købs-/salgspris

1992

Udlodgyden 23

152.384

556.627

Rolighedsvej 23D

153.225

484.377

Rolighedsvej 29

55.371

184.250

Ørbækvej 820

76.273

273.000

1993
1994

Hudevad Byvej 20

162.685

856.239

Møllevej 12

53.011

193.490

1996

Møllevej 11 a

97.158

443.750

1997

Smedebakken 13

65.935

0

1998

Phønix-arealet

220.350

875.000

12.000

52.400

Rolighedsvej 29
Salg af areal

-508

2000

Tingkærvej 169

103.489

1.250.000

2001

Tingkærvej 215

101.391

1.460.000

Solgt Tingkærvej 169

-10.400

-675.000

Solgt Tingkærvej 215

-20.000

-789.000

84.268

526.675

1.780

600.000

2002

Solgt Tingkærvej 169

2004

Hudevad Byvej 2

2005

Køb af Ibjergvej 12

-24.120

NCC’s grusgrav

171.421

1.102.991

2006

Ibjerget m.m.

493.611

3.000.000

2007

Solgt Ibjergvej 12

-1.780

-600.000

2008

Solgt Hudevad Byvej 24

-350

-15.750

2010

Møllevej 6

161.772

2.190.000

2012

Rolighedsvej 128

3.638

918.808

Davinde Sø

228.448

1.827.584

Ørbækvej 774

142.148

1.137.184

80.656

645.248

Ravnegården
Solgt Bjerggårdssøen

-1.959

-12.605

2013

Ravnegården - restkøbesum

30.445

234.426

2014

Langagervej 1

905.037

7.717.073

30.441

239.325

Smedebakken 23
Åvej 31
2015

Solgt Langagervej 1
Hudevad Byvej 12

2017

Ibjergvej, matr. 22e og 11m

2019

Salg Udlodgyden 54

24.823

200.000

-31.239

-249.912

4.198

33.584

406.385

3.251.000

-2.693

-21.544

3.953.922

27.965.364

Nyt mødested
Køb i alt

100.805
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Note 8 - Ombygningsudgifter
Fornyelse af tag

Ombygning af
Hudevad Byvej
20

Bogført værdi pr. 31/12-18

Naturbørnehave

af Høloft

Afgang i 2019
Afskrivning pr. 31/12-19
Bogført værdi pr. 31/12-19

I alt

Phønix

88.124

474.458

0

0

772.249
111.517

111.517

0

0

0

0

-

-38.335

-9.792

-28.576

-7.434

-84.137

171.332

78.332

445.882

104.083

799.629

Phønix

Toiletbygning

Roligheds-

tilslutning til

Anes Høj

vej 128

off. Kloak

Tilgang i 2019

tårn på

0

Toiletbygning

Bogført værdi pr. 31/12-18

Renovering af

209.667

Afgang i 2019
Bogført værdi pr. 31/12-19

Ombygning

n

Tilgang i 2019
Afskrivning pr. 31/12-19

på

Naturskolen

Tunnel

Langagervej 1 -

ombygning af

Ibjergvej

Pavillion til

Udskiftning
af vinduer

gasanlæg

11 a

Skovhjælperprojekt

Stenmuseet

88.686

59.992

161.985

36.260

354.055

202.057

41.988

945.023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9.854

-23.332

-16.198

-3.626

-13.618

-7.160

-1.615

-75.403

78.832

36.660

145.787

32.634

340.437

194.897

40.373 869.620

Renovering af

Renovering af

Hudevad Smedje

Hudevad Smedje
Immaterielle

Bogført værdi pr. 31/12-18

Materielle anlægsaktiver

anlægsaktiver

Egne lokaler

Lejede lokaler

1.853.551

68.338

Tilgang i 2019

0

0

Afgang i 2019

0

0

-88.264

-68.338

1.765.287

0

Afskrivning pr. 31/12-19
Bogført værdi pr. 31/12-19

I alt
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Note 9 - Værdipapirer - kursværdi af obligationer

1.000 kr.

Nominel værdi

Kurs 31/12
2019

96.741,53
96.741,53

105,57

Realkredit Danmark 3% 2026
I alt

Kursværdi

102.130,03
102.130,03

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 2019

Bevægelse

Ultimo 2019

Odense kommune

26.214.597

230.993

26.445.590

Faaborg Midtfyn kommune

13.107.298

115.497

13.222.795

I alt

39.321.895

346.490

39.668.385

Note 11 – Kortfristet og Langfristet gæld
På balancen er der optaget selskabets feriepengeforpligtelser. Henholdsvis forpligtelser, som udbetales i
kommende ferieår samt de indefrosne forpligtelser, som er en konsekvens af Ny Ferielov.
Bestyrelsen har i møde den 17/9 2019 besluttet, at afregne hele den indefrosne ferieopsparing i 2020 med
Fonden for tilgodehavende Feriemidler.
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