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Årsberetning 2020
Årets Resultat.
Årets resultat for 2020 blev – 2.480.024 kr. Budgettet lød på – 3.062.983 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.
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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.
Bestyrelsens medlemmer i 2020:
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 2020:
Ordinære bestyrelsesmøder: 20. maj, 21. august og 4. december. Et ordinært bestyrelsesmøde d. 12.3. blev
aflyst pga. corona situationen.
Der har desuden været afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. januar om vedtægtsændringer.
Møderne blev afholdt på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet, bortset fra mødet d. 20. maj som blev afholdt
virtuelt.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2020.

Arealkøb
Tarup-Davinde I/S har i 2020 købt mat. 3ø Davinde By, Davinde af Jørn Nielsen. Arealet er 55.160 m2.

Salg af arealer
Tarup-Davinde I/S har i 2020 ikke solgt arealer
Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2020 ca. 403 ha.

Etablering af faciliteter
Fælles Mødested
Tarup-Davinde I/S har igennem året 2020 fortsat arbejdet med forundersøgelse af Fælles Mødested i TarupDavinde området. I foråret blev der gennemført udbud på opgaven med at lave et skitseprojekt. Der blev
inviteret tre virksomheder, ”Mejeriet”, ”Møller & Grønborg ” og ”Praksis Arkitekter”. Praksis Arkitekter
vandt udbuddet og har igennem 2020 udarbejdet skitseforslaget, bl.a. via en omfattende brugerinddragelse.
Desuden har myndigheder været inddraget i processen vedrørende landzonetilladelser, naturhensyn og
lokalplaner.
Endelig bevilgede de to ejerkommuner med finansiering på i alt 4 mio. kr. til udbetaling i 2021 og 2022.
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Ny ridefacilitet i området – TREC banen.
I løbet af 2020 har partnerskabet Tarup-Davinde Rytterlaug etableret en TREC bane syd for Ørbækvej med
p-plads ved Langagervej 1.
Rytterlauget har gennemført projektet via fondsansøgninger på ca. 975.000 kr. fra Forstadspuljen og
Friluftsrådet.
Banen blev åbnet d. 30. august ved et mindre arrangement pga. Corona situationen.

Sauna projekt ved Lille Ibjerg Sø.
Partnerskabet Lille Ibjerg Sø-Sauna har siden 2016 arbejdet på at etablere en brændefyret sauna ved Lille
Ibjerg Sø, herunder at skaffe finansiering til projektet via fonde. Foreningen havde primo 2020 skaffet midler
fra Den Faberske Fond, Marius Pedersens Fond og Udviklingspuljen i FaaborgMidtfyn Kommune på i alt
162.500 kr.
I starten af 2020 blev partnerskabet ”Åben Vand Banen” inviteret/inddraget i projektet med henblik på at
etablere en primitiv omklædningsfacilitet og grejdepot i forbindelse med saunaen. Der blev herefter søgt
midler i Lokale og Anlægsfonden og Tarup-Davinde I/S bidrog med medfinansiering, således
projektsummen endte på ca. 300.000 kr.
Herefter kunne projektet igangsættes, dels med professionel assistance, men også med frivilligt arbejde
leveret af de to partnerskaber.
Projektet står ved udgangen af 2020 umiddelbart foran færdiggørelse.

Madpakkehus ved Hudevad Sø
Halvøen ved Hudevad Sø ligger idyllisk og fredeligt, væk fra de mest befærdede stier i naturområdet. Her har
foreningen Tarup-Davinde Fiskesammenslutning ét af deres fiskeområder placeret. Området er også benyttet
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af specialskolen Årslev Natur- og Helhedsskole, som har behov for mere uforstyrrede områder til deres
undervisning. De to organisationer er gået sammen i et nyt partnerskab med Tarup-Davinde I/S og har i løbet
af 2020 etableret et nyt madpakkehus med tilhørende bålplads på halvøen. Dette er sket via fondsmidler fra
Hedeselskabet.
Madpakkehuset har til formål at fungere, som en fast udeskolebase for Årslev Natur- og Helhedsskole, samt
styrke det sociale netværk blandt lystfiskerne fra Tarup-Davinde
Fiskesammenslutning. Derudover vil bålhytten kunne benyttes af borgere på udflugt i området.

Udskiftning af vinduer og døre på Naturskolen Åløkkestedet.
I forbindelse med Corona-nedlukningen har selskabet udskiftet de vinduer og indgangsdøre som trængte
mest, på bygningens vest- og sydside.

Gedestald ved Fælles Mødested
En ny gedestad i forbindelse med strandtudse foldene og det kommende Fælles Mødested er færdiggjort med
støtte fra Møllerens Fond og Friluftsrådet, således selskabets geder nu har en fast vinterstald.
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Kunstprogram i Tarup-Davinde - Kunst på programmet i de kommende 10 år.
I Tarup-Davinde området skal kunst fremover spille en større rolle end hidtil. Selskabet vil med et 10-årigt
kunstprogram sætte fokus på, hvordan kunst på et sanseligt, overraskende og debatterende plan kan bidrage
med nye indfaldsvinkler på områdets landskab og historie.
Med kunstprogrammet sætter vi et arbejde i gang, som løber fra 2021 til 2031. Ambitionen er, at vi årligt
søger at realisere et kunstprojekt, en udstilling eller en tværfaglig begivenhed.
Selskabet ønsker at realisere ambitiøse steds- og situationsspecifikke kunstprojekter, der gerne må skabe
kontrast, bringe det uventede ind og sætte sig spor i oplevelsen af og udviklingen af Tarup-Davinde.
Kunstprojekterne skal udvikles inden for en række forskellige kunstneriske praksisser, og skal helt eller
delvist tage udgangspunkt i følgende fire fokusområder:
• Rekreativitet og friluftsliv.
• Faglighed og viden.
• Inddragelse, kommunikation og synlighed.
• Samarbejde.
Formålet med dette nye initiativ er at få flere mennesker ud at opleve det særegne landskab i Tarup-Davinde
og være med til at styrke kendskabet til områdets geologiske, landskabelige og industrielle historie.
Kunsten skal være med til at give natur- og friluftsinteresserede nye vinkler på landskab, miljø og sundhed
samtidig med at kunstinteresserede kan få overraskende oplevelser, når de møder kunsten i Tarup-Davindes
særegne landskab.
Kunstprogrammet blev offentliggjort i forbindelse med præsentationen af værket ”Field Works/ Feltarbejde”,
som blev gennemført via støtte fra ”Kulturregion Fyns "COVID-19 Kulturpulje" først i august måned 2020.

Aktiviteter i Tarup-Davinde området i 2020.
Der foregår mange aktiviteter året rundt i Tarup-Davinde Området. Nogle foregår i regi af Naturskolen
Åløkkestedet, og 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 Ibjergets
skydebane, jagtridningsarrangement, hundetræning på Phønix, naturpleje i Hudevad Kær, fiskekonkurrence i
Davinde sø, Skt. Hans aften og meget mere.
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Flere brugere har i 2020 ”opdaget” Tarup-Davinde områdets kvaliteter, måske hjulpet pa vej af
Coronasituationen i 2020, hvor de fleste danskere holdt sommerferie herhjemme, hvilket tydeligt har kunnet
mærkes på besøgstrykket i området.
Området har også fået fin omtale i medierne, bl.a. var området nomineret til finalen i DR P4´s konkurrence
om ”Den bedst skjulte naturperle i Danmark”, ligesom Davinde Sø lå på en meget flot 17. plads, på
Friluftsrådets liste over det reneste badevand i Danmark.

Ny hjemmeside.
I foråret 2020 blev Tarup-Davinde I/S nye hjemmeside offentliggjort. Hjemmesiden kan findes her:
https://tarupdavinde.dk/
Formålet med hjemmesiden er primært at give borgere og brugere nemmere adgang til at orientere sig om
områdets muligheder, både når man kommer alene eller i grupper.

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 2020 bl.a. bestået af:
- at reparere hegn omkring græsninger.
- at rydde græsninger for uønsket opvækst.
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- 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.
I forbindelse med det kommende Fælles Mødested er et større område ved ”skovsøen” vest for Rolighedsvej
128, blevet ryddet således det kan indgå i det fælles Mødested.

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. Tarup-Davinde I/S har selv en gedeflok til afgræsning.
Der har i 2020 ikke været afholdt græsningsmøde pga. Corona restriktioner.
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.
Patriotisk Selskab yder konsulentbistand til beregninger og ansøgningen.

Virksomhedsoverdragelse, administrationsaftale med Odense Kommune og reviderede vedtægter for
selskabet.
Der er på det administrative område sket væsentlige ændringer i selskabet i 2020.
Fra selskabets etablering i 1989 og frem til 2020 har alle medarbejdere været ansat i Odense Kommune, med
tjeneste i Tarup-Davinde I/S. Denne praksis ønskede Odense Kommune ikke at fortsætte, og det har betydet
at alle medarbejdere nu er virksomhedsoverdraget og dermed ansat i selskabet. I forbindelse med
virksomhedsoverdragelsen, blev sekretariatslederens stilling og titel ændret til en direktørstilling.
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I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, har Odense Kommune samtidig ønsket, at den
vedtægtsforankrede aftale om vederlagsfri sekretariat bistand fra kommunen, ændres til en
administrationsaftale, som selskabet betaler for. Administrationsaftalen blev indgået i september 2020, og
omfatter økonomiadministration, herunder årsregnskab, juridisk bistand foruden selskabets egen advokat,
HR, lønadministration, DPO samt barselsudligningsfond. Den samlede udgift til dette udgør årligt 109.529
kr. (196 timer til en timepris på 559 kr.). Derudover betales der særskilt for telefoni og IT til Odense
Kommune. I forbindelsen med virksomhedsoverdragelsen er der desuden opstået behov for at selskabet
tegnede en række personaleforsikringer.
Ovenstående ændringer har i 2020 ført til en revision af de gældende vedtægter, som efterfølgende er
godkendt og vedtaget i begge ejerkommuner.
Personale ansat i Tarup-Davinde I/S – Naturskolen Åløkkestedet.
Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen er ansat på fuld tid.
Naturvejleder Isabel Ebbesen er ansat 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.
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.
Direktør 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 2020.
Direktøren har i løbet af 2020, haft flere rundvisninger og oplæg i området, ligesom der har været
offentlige arrangementer.

Selskabets postadresse er: Nørregade 36-38, indgang B, 5000 Odense C.
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Direktøren har kontor på Naturskolen Åløkkestedet.

Mediedækning om Tarup-Davinde 2020

Dato

Medie

8. januar
28. marts
18. maj
22. maj
27. maj

Fyens
Fyens
Midtfyns posten
Fyens
Midtfyns posten

8. juni

Fyens

Overskrift
Oplev stenenes farverige natteliv på Davinde Stenmuseum
Hjertestien ved Tarup-Davinde
Krebsegilde i de 70 søers land
Krebsegilde i de 70 søers land
gammel gård ombygges for millioner til nyt mødested i
fynsk friluftsområde
Fem gode steder – lystfisker Rune Seymour
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9. juni
15. juni
29. juni

Midtfyns posten
Fyens
Fyens

10. juli
1. august

Fyens
Fyens

5. august

Fyens

15. august
27. august

Fyens
Fyens

31. august
11. september

Fyens
Fyens

18. september

Fyens

19. september
16. oktober

Fyens
Fyens

16. november
26. december

Fyens
Fyens

Rift om shelterplads i Tarup-Davinde
Lars skal føre veteraner og sårbare unge sammen i naturen
Fiskere frygter farlig virus og indstiller al fiskeri i TarupDavinde
Nu må du igen fiske i Tarup-Davinde
Unge kunstnere graver hul i jorden: Du kan være med til
at forme landskabet ved Tarup-davinde
10-årigt kunstprojekt i natur- og grusgravsområdet TarupDavinde skydes i gang: Vi graver et stort hul i jorden.
Over stok og sten: Terrænbane til hunde og heste klar.
Indvielse af terrænane i Tarup-Davinde aflyst – men
banen åbner på søndag
Hestekræfter: Ny trec og springbane klar
Efter flere års arbejde: Sauna på plads ved populær
badesø.
Besværligt og bøvlet, ja – men løbsarrangør gik mod
strømmen
Får fyringsret: mere magt til bossen
Pilgrim i Davinde: Om at vælge mine veje mellem fødsel
og død.
Julemarked på Hudevad Smedje aflyst
Fem tip til juleferien: Det skal du opleve i FaaborgMidtfyns fantastiske natur.

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

Naturskolen
Naturskolen rummer fortsat udstillingerne om naturen, historien og geologien i grusgravene. Kontoret er
forsat centrum for administrationen af områdets lejrpladser, sheltere, kanoer m.m. Naturskolen har tilknyttet
to naturvejledere, til bl.a. at varetage formidlinger og friluftsaktiviteter for skoler, institutioner, private og
virksomheder.
Hvad Covid-19 har betydet for Naturskolen
Naturskolen har også været berørt af Covid-19 situationen i 2020, hvor aflysninger og i perioder total
nedlukning har fulgt smittekurverne. Naturskolens to naturvejledere, har trods situationen i perioder, haft
mange forskellige arrangementer i samarbejde med skoler og institutioner, som har benyttet naturens store
rum, til at mindske smitterisikoen.
Den langsomme genåbning af skolerne i foråret, stillede store krav om ekstra plads til skolerne. For at
afhjælpe situationen, tilbød vi vores 12 partnerskabsskoler fra Skolernes Grejbank, mulighed for faste
ugentlige dage tilknyttet en shelterplads, et madpakkehus eller området ved Grejbanken, med mulighed for at

afhente undervisningsudstyr i Grejbanken. Det blev en stor succes, fra april til juni fik 3267 skoleelever
udeundervisning i Tarup-Davindes naturområde af 269 lærere, en positiv sideeffekt af Coronaen.

Efter sommerferien var smittekurverne lave og kravene til skolerne mindre, hvilket sås i markant mindre
selvstændigt brug af naturområdet fra skolernes side, kunne næsten tolkes, som en mavepuster, efter det
intense forår.
Kort før sommerferien fik Odense og FMK- kommune tildelt Corona midler fra Børne- og
Undervisningsministeriet til at afholde sommerferieaktiviteter. Med støtte fra disse midler og hjælp fra
eksterne instruktører, kunne Naturskolen afholde flere sommernaturskoler end vanligt, det blev til 80 børn og
12

unge, der fik sig et dejligt afbræk med kano- og tømmerflådesejlads, hulebygning, krebsefangst, bålmad,
gedefodringer og mange andre gode friluftaktiviteter.
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Krebse Event en succes.
En dejlig sommeraften i august afholdt TD i samarbejde med partnerskabet Tarup-Davinde lysfiskerforening
et stort Krebse Event ved Davinde Sø. Lystfiskerne formidlede om fangstmetoder og fiskeregler for området,
mens Naturskolen benyttede situationen til at formidle biologien og historien om den invasive Signalkrebs og
de alvorlige konsekvenser, det har for livet i de søer og vandløb, der udsættes for dem.
Eventet var velbesøgt, med gæster, der også kom langvejsfra. Alle fik mulighed for at prøve at fange krebs,
aflive krebs før kogning, holde en krebs og det nok mest populære, at prøvesmage krebs kogt i en lækker lage
af sukker, dild og salt. Absolut værd at gentage fremover.

Partnerskabet om Skolernes Grejbank i Tarup-Davinde.
Skolernes Grejbanken er et udstyrsdepot for skoler, etableret, som et partnerskab mellem 12 skoler fra
kommunerne Odense og Faaborg-Midtfyn og Tarup-Davinde I/S. Naturskolens naturvejleder fungerer, som
tovholder og kontakt til skoleledelsen og kontaktlærerne.
Grejbanken medvirker til at øge antallet af elever, der kan modtage udeundervisning i Tarup-Davindes
naturområde, da den gør det lettere for lærerne at organisere og gennemføre undervisning i felten, uden en
tilknyttet naturvejleder.
Grundet Covid-19 situationen var der tryk på Grejbankens bookinger i foråret, mens efteråret var som før
omtalt, meget stille. Det blev til 44 booking med i alt 1700 elever og 130 lærere.
I det årlige medlemskontingent på 1500 kr. tilbyder Naturskolen et lærerkursus og introforløb. I 2020 deltog
28 lærere fra partnerskabet i et ”Allround kursus” og fik afprøvet grejbankens udstyr med tilknyttede
undervisningsforløb. Helt nyt var friluftsaktiviteten ”miniraftebygning”, der især er rettet til de mindre
aldersklasser.
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Samarbejde med videregående uddannelser og naturovervågning.
Naturskolen har gennem årene opbygget et godt samarbejde specielt med både 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.
Samarbejdet med Biologisk Institut, SDU har bevirket at Naturskolen for første gang har haft to
virksomhedspraktikanter tilknyttet i perioden august til december. Det var to allerede kendte ansigter,
biologistuderende, Cathrine Tinggård Jacobsen og Ann Sofie Krogh Hedemann, som i 2019 havde lavet
deres bachelor ” Drone monitorering(optælling) af hættemåge koloni” i Tarup-Davinde.
Virksomhedspraktikken indgår som en praktisk del af deres kandidat, hvor Naturskolens to naturvejledere
fungerede, som eksterne vejledere. I løbet af praktikken fulgte de to studerende Naturvejledernes hverdag og
indgik i alle praktiske opgaver med stort engagement, hvor de fik tilegnet sig praksis erfaringer med
reparation og opførsel af indhegninger, tilsyn og pleje af TD´s gedebesætning, formidlinger af vandmiljø til
videregående uddannelser, offentlige arrangementer, naturpleje af fugleøer, bekæmpelse af bjørnekløer m.m.
Udover de praktiske opgaver arbejdede de studerende koncentreret på to hovedprojekter, omhandlende en
formidlingsbro med et stort metalhejsenet og en kunstig yngleø til fjordterner – til begge projekter blev der
udarbejdet skitser/modeller af projektet og fondsansøgninger.
Virksomhedspraktikken var en gevinst for de studerende og Naturskolen, som blev beriget med nye vinkler,
input og lidt sund forstyrrelse af dagligdagen.

Vi har heldigvis ikke hørt det sidste fra Cathrine og Ann Sofie, som i foråret 2021 fortsætter deres specialedel
i Tarup-Davinde, hvor de skal undersøge effekten af tilkørselsjord på områdets søer.
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Bænke fortæller historier.
”Borgere som ønsker at mindes personer eller hændelser, som hører til i området, kan opsætte nye
mindebænke efter aftale med projektet og Tarup-Davinde I/S. Forskellige bænke med hver deres historie
giver områdets gæster både en visuel oplevelsesmulighed, en lokal historie og et sted til en pause og
eftertænksomhed i Tarup-Davinde området – På længere sigt landart som kan opleves enkeltvis eller som en
egentlig ”Bænke rute”. fra projektbeskrivelsen.
D. 9. september blev ”Oves Bænk” indviet. Denne mindebænk er opsat af en kreds af Davinde bys borgere i
anledning af Ove Corneliussens 90-års fødselsdag. Bænken er designet og fremstillet af indsatte i Ringe
Statsfængsel. Den står ved nedkørslen til Phønix området med udsigt over Davinde Sø og Røllehøj.
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Ud i naturen, ind i fællesskabet.
På initiativ fra FMK ansøgte vi sammen med kommunen, DGI Fyn, CampPol (forening for veteraner, som
holder til i Årslev) samt Trente Mølle en pulje i kulturministeriet for at starte et nyt projekt for veteraner og
sårbare unge. Idéen er at bringe de to grupper sammen omkring at udvikle og styrke personlige kompetencer
og ressourcer gennem idrætsfællesskaber med naturen som ramme.
Projektet blev udvalgt og fik 2 millioner Kr. i støtte fra Kulturministeriet. Lars Simonsen blev ansat som
projektleder. Sammen med Lars Simonsen deltog Isabel og Henrik i ”Vi natur” kursus, og vi fik på den måde
en rigtig god platform til det videre samarbejde.
Projektet fik undertitlen ”sammen i vildmarken” og navneligheden med TV-programmet ”Alene i
vildmarken” er ikke tilfældig. Man tog nemlig udgangspunkt i de primitive hytter som nogle af deltagerne
bygger i TV programmet. Projektgruppen byggede i efteråret en hytte og en lejrplads i gedefolden lige syd
for Nordsøen i Tarup-Davinde sammen med Mette Mortensen fra ”Alene i vildmarken”. Her mødes
deltagerne en gang om ugen til friluftsaktiviteter og socialt samvær. Naturskolen har stået for
friluftsaktiviteter i efteråret for deltagerne, og der er planlagt flere aktiviteter i samarbejde med Naturskolen
til foråret.

Biodiversitet i området.
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I det forløbne år er ”Handleplan for natur og biodiversitet i Odense Kommunen” blevet til. Tarup-Davinde
I/S har også indsendt kommentarer undervejs. Tarup-Davinde området er nævnt som ”et af de største
hotspots for biodiversitet i Odense Kommune”.
I handleplanen skrives der yderligere: ”Gamle grusgrave rummer et særligt potentiale for at skabe ny
værdifuld natur. De giver mulighed for en række levesteder, der er blevet sjældne i det danske landskab. Her
er gravet ned til næringsfattig mineraljord og sand. Her opstår stejle skrænter med læ, som giver varme og
soleksponerede flader. Her dannes også søer og vandhuller. Det giver ofte en høj biodiversitet. I Danmarks
råstofgrave er registreret mere 1.500 plantearter, dvs. mere end halvdelen af landets samlede artsantal findes
der.
Det store grusgravsområde ved Tarup-Davinde (ca. 1.400 ha samlet) er et af de største hotspots for biodiversitet i Odense Kommune. Området strækker sig ind i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er registreret ca.
160 fuglearter, hvoraf 60 yngler i det gamle graveområde. Områdets største betydning fuglemæssig er den
store hættemågekoloni i Birkum sø. Kolonien er Fyns største, og da den danske ynglebestand af hættemåger
kategoriseres som ”truet” er kolonien af national betydning. I Tarup-Davinde er der bl.a. fundet hele 26 arter
af dagsommerfugle, 16 arter af guldsmede og ca. 415 arter af biller. Desuden findes en af landets største
indlandsbestande af strandtudse i området.”
I det kommende år skal vi i samarbejde med miljøafdelingerne i både Faaborg-Midtfyn og Odense Kommune
konkretisere indsatsen for naturen, så Tarup-Davinde området forhåbentligt i endnu højere grad kan være
med til at løfte kommunernes biodiversitet.
I år afsluttedes et toårigt arbejde omkring registrering af vilde bier i området. Det er naturligvis vigtige data
for kommunernes biodiversitets indsats. Projektet er et led i Naturovervågningen af området, som TarupDavinde I/S har stået for siden 2002. Der er fundet alt 91 arter vilde bier i området -ud af alle kendte 292
danske arter.

De gamle hegnspæle ved Anes Høj, som
er levested for Hulbi og Vægpanserbi.

Blåhat-jordbi flyver i juli og
august. Blåhat er en ret
almindelig plante i de
næringsfattige grusgrave.

Hulbi (herover) er en lille bi på 5-6 mm, der
yngler i gamle forladte billehuller i
hegnspæle. Den er værtsbi for en
snyltende bi, Vægpanserbi, der ligner
værten rigtig meget. Vægpanserbien er i
Danmark kun kendt fra Tarup-Davinde!

Naturovervågningens
registreringer og fotos: Otto Buhl
og Niels Lykke på vegne af
Tarup-Davinde I/S

Naturpleje
Naturpleje med geder som mobilgræsningsenhed
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Tarup-Davinde har en gedebestand på 13 geder, i 2020 har vi solgt en ged og slagtet vores to får, da de var
vilde og uhåndterbare. Gederne benytter vi som en mobilgræsningsenhed, der let kan drives rundt i området
til indhegninger, som er i kraftig tilgroning. Dyrene græsser/browser særdeles effektivt på det meste
vedopvækst, brombær og andre tornebuske, som vores almindelige græssere (heste, køer og får) i området
ikke kan få bugt.
At holde geder, har vist sig at være et tidskrævende projekt og kan kun lade sig gøre, fordi vi samarbejder
med entusiastiske frivillige fra TD´s Gedelaug, Skovhjælperprojektet og Munkehatten. I løbet af året hjælper
de med tilsyn, fodring, flytning mellem indhegninger og bistår med pleje i form af klovbeskæring m.m.

En formidlingsplanche omhandlende naturpleje af Strandtudsehabitatet på Sletten med gedeafgræsning, er
blevet udarbejdet i forbindelse med Friluftsrådets støtte af projektet.
DN-ung Event
TD samarbejder på tredje år med DN-Ung, om et årligt Naturpleje Event. I 2019 -2020 har vi fokuseret
samarbejdet om det §3 fredede Hudevad Kær, hvor der i perioden 2013-2017 er registreret et fald i
biodiversiteten af karplanter fra 108 helt ned til 74 karplanter per prøvefelt og dertil en stigning af vedplanter.
Formålet ved at prioritere en årlig gennemgribende naturpleje, er at værne om biodiversiteten, ved at fjerne
vegetation, som rød-el, tagrør og brøndkarse, der skygger for de unikke karakteristiske plantearter, som
rigkæret repræsenterer.
Naturpleje Eventet, blev afholdt i det tidlige forår, DN-ung deltog med ti studerende fra bl.a. UCL og SDU.
Faaborg-Midtfyn kommune, som fører tilsyn med Hudevad Kær, deltog i planlægningen og medvirkede på
selve dagen, hvor de styrede naturplejen af kildevældet. De to biologer fortalte om kommunens løbende
naturplejetiltag for området, herunder nænsom græsning af kildevældet vha. flytbare hegn og løbende
buskrydning af vedopvækst. Et givtigt samarbejde med unge mennesker, der gerne giver en hånd med i
biodiversitetens tegn.
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Unge skud af vedopvækst buskryddes og fjernes
efterfølgende fra området. Foto: Henrik Kalckar

Kalksten lægges ud i kildevældet for at opnå bedre
kemiske forhold for de mosarter der tidligere voksede
ved kilden. Foto: Henrik Kalckar

Effektiv bjørneklo bekæmpelse
Bjørneklo er en invasiv planteart, som trives i næringsrig og fugtig jord. I Tarup-Davinde vokser den bl.a.
langs Vindinge Å mod vest og nær ved flere sø kanter i området. Bjørnekloens frø flyder fint i vand og
Vindinge Å er derfor én af spredningsvejene for planten ind i området. Jordtilkørsel indeholdende gamle
frøpuljer, er formentlig er en anden synder, da reetableringen af de udtjente grusgrave, ofte indebærer store
mængder af tilkørt jord fra anlægsarbejde.
Som en del af naturplejen i TD, er der blevet bekæmpet bjørneklo løbende i flere år, her er brugt tiltag som
græsning med skotsk højlandskvæg (effektivt), plastoverdækning og opgravning, men det har været svært at
styre og ofte er det kommet ud af kontrol, hvor planter når at sætte frø.
I 2020 har TD har sammen med Skovhjælperne og frivillige lokale borgere fået lokaliseret og kortlagt alle
bjørneklobestandene i området. Sammen har vi igangsat en effektiv vedholdende og systematisk bekæmpelse
af bjørneklo i området, hvor metoden er opgravning og destruering af planten. Skovhjælperne har i deres
årshjul afsat tid til flere gange om året at tilse og bekæmpe nogle områder, mens TD tager sig af de mere
ufremkommelige områder. Private lodsejere, hvis jord med bjørnekløer støder op til TD´s arealer, har vi
kontaktet og bekæmpelse har efterfølgende fundet sted. Planen er at fortsætte med disse tiltag flere år frem,
for at komme frøpuljer i jorden til livs.
Enkelte frivillige i form af naboer til bjørneklobestande, har meldt sig og deltager nu på lige fod i
bekæmpelsen, vi kalder dem ”Bjørnebanden”, planen er at erhverve flere frivillige til projektet.

Lokalisering af en bjørneklobestand på gåseengen. Her er det ca. 200 unge ét årige skud, der spirer efter
frøfald fra tidligere plante. I denne størrelse, er det ikke vanskeligt at grave planterne op med rod.
Foto: Skovhjælperne

Status for Davinde Stenmuseum 2020
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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.
Museet åbnes også uden for normal åbningstid ved henvendelse til Den fynske Stenklub.
Møder og arrangementer:
De fleste af vores aktiviteter har været lukket i 2020 pga. Corona restriktioner.
-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.
I 2020 har vi arbejdet med
-Floucens kasser til UW-langbølge og UW-kortbølge mineraler indgår nu stenmuseet samling.
-Sandsamling er færdig, men der mangler sedimentære sten til hylder.
-Samlingen af sedimentære blokke bestemmes løbende.
-Ledeblokssamlingen 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.
2021
Da corona restriktioner fortsætter, må I gå til vores hjemmeside fynskestenklub.dk eller
davindestenmuseum.dk for at se, hvornår der er åbent igen.
Guidede ture er også aflyst indtil videre.
Der skal ved besøg i stenmuseet betales 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. Salg i
stenmuseet: Sten, mineraler, fossiler, bøger, hæfter, plakater, T-shirts. Stenklubben har oprettet MobilePay til
entre og salg.
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.
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Lidt statistik over besøg i stenmuseet i Corona-året 202:
4 strandstensgruppemøder, 33 voksne
5 søndagsåbent 156 voksne, 48 børn
2 åbent hus. 86 voksne, 26 børn
2 guidede fremvisninger i museet for foreninger, 76 voksne + 6 børn
3 Besøg af naturskolen, 8 voksne + 26 børn
Tarup Davinde dag aflyst
1 bestyrelsesmøde 6 voksne
Geologiens dag 16 voksne, 5 børn
Salgs-og byttemøde aflyst
Arbejde i museet 7 gange I alt. 12 voksne
Rengøring 11 gange
I alt besøg i stenmuseet. 404 voksne og 121 børn
Det er 1/3 mindre end i et normalt år.
Januar 2021
Ole Allan Jensen
Den fynske Stenklub
Formand

Årsberetning 2020 for Hudevad Smedje
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Også i Hudevad Smedje har vi været ramt af covid19 restriktioner.
Det har betydet færre besøgende, færre timer til arbejdet i smedjen og derfor færre indtægter fra udført
arbejde.
I december måned var smedjen helt lukket. I oktober og november mødte vi op på skift om torsdagene, så vi
ikke var flere end 10 personer. Hverken i smedjen eller til kaffen, der blev flyttet ned i udstillingen, så
afstandskravet kunne overholdes. Vi måtte aflyse den åbne smedje i skolernes efterårsferie, adventsmarkedet
og julefrokosten.
Vi har haft 190 besøgende i smedjen, heraf 5 børn. Vi holder åbent for besøgende hver torsdag kl. 10-11.30,
desuden den anden søndag i måneden kl.13-16 fra maj til oktober. Her stiller to personer op, en arbejdende
smed og en billetsælger.
Vi har haft besøg af 160 voksne i grupper. Her møder de besøgende en arbejdende smed ved ambolten, og får
en guidet tur i udstillingen.
Den 20. august havde vi besøg af Historisk Forening Fyn, hvor 60 meget interesserede medlemmer deltog.
Besøget var nøje planlagt med gruppevis besøg i smedjen, i udstillingen og i arkivet på loftet.
Alle corona restriktioner blev overholdt, og vi har fået god tilbagemelding fra de besøgende.
Af større opgaver er det blevet til følgende:
11 standere til flagalle i Årslev / Sdr. Nærå
Havelåge til privat, Dyrup
Lysglobebord til Årslev Kirke
Bord til privat, Agedrup
2 juletræer mere til vejudsmykning, Sdr, Nærå Lokalråd
Stort projekt til Sdr. Nærå Sognekirke – bestående af 2 dobbeltlåger og 2 enkeltlåger,
samt 3 gelændere, alle pulverlakeret og efterfølgende monteret på kirkens område.

Vi holdt det ene af to fællesmøder, hvor alle deltager, på Høloftet på Naturskolen den 3. marts. Her drøftede
vi årets planer, hvoraf det meste er blevet aflyst. Det andet fællesmøde, den 18. august blev aflyst.
Tom Møller Pedersen døde pludseligt den 10. oktober. Tom havde siden museets åbning i 2009 påtaget sig
arbejdet som administrator og koordinator for Smedjens Venner. Desuden havde han oparbejdet det
omfattende fotoarkiv i udstillingen. Vi kommer til at savne ham og hans arbejde.
Naturskolens kontor vil overtage en del af administrationen og regnskabet, forretningsudvalgets medlemmer
de øvrige opgaver.
På Smedjens Venners vegne
Lise Bendix Madsen

Årsberetning – Skovhjælperne 2020
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Ligesom resten af landet har Havørnen også været ramt af Corona nedlukning i 2020, vores 22 skovhjælpere,
samt 6 personaler, blev hjemsendt i marts og først igen efter påske måtte de første skovhjælpere komme på
arbejde i Tarup-Davinde igen, dog under skærpede restriktioner. Vi mærkede, og gør det stadig, Corona
prægede vores arbejde i TD, da der i 2020 var ekstra ordinært meget affald. Dette medførte til glæde for et
par af vores skovhjælpere, et større ansvar, da de egenhændigt varetog affaldsopsamling hen over sommeren.

Skovhjælperne var en stor del af flytningen af TD’s geder i 2020.
Vi hjalp med at reetablere indhegning til gederne og vi stod som
barikader på hele ruten, så gederne ikke stak af da de blev flyttet. Vi
hjalp med at flytte foder, kalksten og andre materialer.
Skovhjælperne fodre gederne hver dag, med korn og hø.
Skovhjælperne har i samarbejde med naturvejleder hængt en seddel op
ved indhegningen med gedernes navne, for vi gør meget ud af at
socialisere gederne, så de gerne vil klappes af gæsterne i TD, når de
skal tilbage til klappe folden til sommer.

Hegnsopgaver er en tilbagevendende opgave for skovhjælperne, men i
2020 blev der fundet en sjælden snylte biart, som lever i
egetræsstolperne, som vi typisk skifter når de rådner rundt på
indhegningerne. Disse egetræsstolper lader vi nu ’stå’ op ad de nye
stolper, så vi på den måde er med til at passe på insekterne, så den
sjældne snylte biart fortsat kan beholde sine levesteder i TD.

Skovhjælperne udfører mange forskellig artede naturpleje opgaver, samt
praktiske arbejdsfunktioner i Tarup-Davinde, vi har bl.a. haft særlig fokus
på reparationer af grusvejene ind og ud af området og bjørneklo
bekæmpelse i det forgange år.
Hen over efteråret er vi påbegyndt en ringning af birketræer ved hånden på
Phønix, hvor vi afbarker træerne, så de langsom bliver slået ihjel.
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Kunstprojektet ved Birkum sø, som løb af stablen lige efter
sommerferien, fik assistance af skovhjælperne både før, under og efter
projektet. Skovhjælperne buskryddede området, hvor hullet skulle
graves, serverede sodavand ved ferniseringen, samt byggede et
rækværk rundt om hullet efterfølgende.

Da Årslev heldagsskole havde fået bevilliget penge til en bålhytte i Tarup-Davinde,
bistod skovhjælperne med at få flyttet disse materialer helt ind i området, hvor huset
skulle bygges. Vi var 10 mand på i 3 dage og knoklede dagen igennem, så byggefirmaet
kunne nå at blive færdig inden jul.

2020 var også året, hvor skovhjælperne igen hjalp TarupDavinde med at klargøre til indvielse af flere af ”bænke fortæller
historier”, samt klargøring til den nye hest TREC bane ved
Birkum sø.

Skovhjælperne laver ud over ovenstående opgaver, som en fast del af hverdagen, følgende opgaver:
- 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.

Aktivitetsoversigt.
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Antal af personer der har købt aktiviteter hos Naturskolen, er fordelt på henholdsvis: 43 x teambuilding, 22 x
naturvejledning samt 15 x trivelsesarr., 7 x kano m/instruktør og så har der været 363 personer ude og sejle i kano på
egen hånd.
Igen i år har alle vores aktiviteter været i brug for fælles skoledag hos Ferritslev friskole.

Antal af personer.
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Naturskolen
Skeifa
Stenudstillingen
Åben Smedje
Andre organiseret bruger
Frivillige i Tarup-Davinde

742

År 2018
9533
409
1604
742
1578
130

130

1564
475

557

År 2019
11409
475
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557
2746
119

119
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126 190
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190
2198
256

Område oversigt.
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65
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53

40

36
28

26

25

25
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14
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3
0
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3

0

2018

2019

2020

Naturskolen

68

61

53

Phønix

74

81

73

Davinde sø

61

65

84

Østersøen

71

101

87

Andre områder

28

25

25

Ibjerg

3

3

0

Grejboks ved Davinde SØ

12

14

4

Grejboks Rolighedsvej 128
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36

69

Oveni i de her tal kommer vores faste brugergrupper – hundeklubber, MTB klubber samt rytterlauget.
Der har været mange aflysninger af pladser fra skolernes side pgr. Covid-19 samt vi har valgt ikke at udleje selve
grovkøkkenet på naturskolen.
Til gengæld har der været en stor efterspørgsel på vores shelterpladser henover sommeren bla. ved Davinde Sø, trods
fald i tallet ved Østersøen netop pgr. af skolerne, til gengæld er tallet en indikation af flere private bruger som har
booket.
Da skolerne efter påskeferien fik grønt lys på at måtte komme i gang igen, valgte vi at gi de skoler der er medlem af
grejbanken første prioritet og det takkede en del af dem ja til, derfor kan man også se en stigende af tallet.

Skoler og institutioner.
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Selskabsoplysninger
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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
Direktør

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25
5000 Odense C
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Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår
2020.

Odense, den 12. marts 2021

Maria Brumvig
Formand

Steffen Jensen
Næstformand

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
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Tarup-Davinde I/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter og
noter med følgende hovedtal:

•

Resultat af ordinær driftsvirksomhed overskud på 2.480 t. kr.

•

Aktiver i alt på 41.332 t. kr.

•

Egenkapital i alt på 39.905 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 budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal som
sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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.
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.
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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 TarupDavinde 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 Tarup-Davinde 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.
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen,
som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om disse.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger,
skal vi rapportere om dette forhold.
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.
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.
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.
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Odense, den 12. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Brian Skovhus Jakobsen
statsaut. revisor
mne27701
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Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige
økonomiske nøgletal i 1.000 kr.

Regnskab
2020

Regnskab
2019

Regnskab
2018

Regnskab
2017

2.480

1.919

2.708

2.625

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

32.059
67
7.476

31.525
102
9.463

31.698
166
8.314

32.056
2.181
5.880

Balance, passiver
Egenkapital
Kortfristet gæld
Langfristet gæld

39.905
1.203
224

39.668
1.719
77

39.322
1.418

39.434
1.135

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.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år
Der er i regnskabet afsat en forrentning af skyldig indefrosne feriepenge svarende til lønudviklingen 2%
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 2020 er afregnet med henholdsvis Odense Kommune og
Faaborg Midtfyn Kommune eller optaget som tilgodehavende.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen omfatter samtlige driftsindtægter og -udgifter afledt af selskabets aktiviteter i
regnskabsåret. Småanskaffelser under 50.000 kr. er medtaget i resultatopgørelsen, idet det ikke
vurderes, at salgsværdien af disse anlæg forøger selskabets værdi i fri handel. Anlægsaktiviteterne er
gennemført i henhold til selskabets formål, der er at etablere og drive det størst mulige
sammenhængende natur- og fritidsområde i grusgravene beliggende i Tarup-Davinde-området.

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

6 år
5 år

Tilgodehavender optages til nominel værdi, og værdipapirer (obligationer) optages til børskursen på
balancedagen.
Passiver:
Passiverne består af skyldige omkostninger, hensatte forpligtelser og selskabets egenkapital.
Skyldige omkostninger omfatter betalinger vedrørende aktiviteter i regnskabsåret, der først afregnes i
det følgende regnskabsår.
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Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til
resultatopgørelse
Årets resultat efter regnskabsopgørelsen
- aktiveret netto anlægsudgifter

Mio. kr.
2.480
862

- af- og nedskrivninger

-210

Årets resultat efter resultatopgørelsen

3.132

Personaleoversigt pr. 31/12 2020
De samlede personaleudgifter i 2020: 2.145.071 kr.

Direktør
Sekretær
Rengøringsassistent
Naturvejleder
Naturvejleder
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 flex-skånejob
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Noter til årsregnskabet:
Note 1 – Landbrugsstøtte
Regnskabet udviser merindtægter i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at der i 2020 er
modtaget en restindbetaling af landbrugsstøtte vedrørende 2019.

Note 2 – Civid19 aktiviteter
I regnskabet er indgået et tilskud på ca. 60.000 kr. fra interessentkommunerne til at afholde
ekstraaktiviteter i forbindelse med Covid19. Udgifter er gået til aflønning af medhjælpere i
forbindelse med de ekstra arrangementer, som er afholdt.

Note 3 – Møde og rejseudgifter
Aktiviteter til møder og rejser i 2020 har været minimal som følge af Covid19. Møderne har
været afholdt elektronisk.

Note 4 – Drift af ejendomme
Regnskabet viser et mindreforbrug på ca. 272.500 kr., hvilket primært skyldes, at der i
budgettet var afsat budget til større renoveringsarbejder på enkelte ejendomme. Dette er ikke
blevet iværksat i 2020, men forventes udført i 2021.
Note 5 – Tarup-Davindedagen
Der var afsat 40.000 kr. til afholdelse af aktiviteter i forbindelse med Tarup-Davindedagen,
som afholdes hvert andet år. Arrangementet blev desværre aflyst i år på grund af Covid19.

Note 6 – Naturovervågningsprojektet
Der blev afsat 20.000 kr. i budgettet til naturovervågningsprojektet. Dele af aktiviteten blev
ikke udført i 2020 på grund af Covid19 og udskydes til 2021.
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Note 7 Grunde og bygninger
Der er i årets løb gennemført køb af Korsagervej 11.

Købsår
1992
1993
1994
1996
1997
1998

2000
2001

2002
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2012

2013
2014

2015
2017
2019
2020

Køb i alt

Sted
Udlodgyden 23
Rolighedsvej 23D
Rolighedsvej 29
Ørbækvej 820
Hudevad Byvej 20
Møllevej 12
Møllevej 11 a
Smedebakken 13
Phønix-arealet
Rolighedsvej 29
Salg af areal
Tingkærvej 169
Tingkærvej 215
Solgt Tingkærvej 169
Solgt Tingkærvej 215
Solgt Tingkærvej 169
Hudevad Byvej 2
Køb af Ibjergvej 12
NCC’s grusgrav
Ibjerget m.m.
Solgt Ibjergvej 12
Solgt Hudevad Byvej 24
Møllevej 6
Rolighedsvej 128
Davinde Sø
Ørbækvej 774
Ravnegården
Solgt Bjerggårdssøen
Ravnegården - restkøbesum
Langagervej 1
Smedebakken 23
Åvej 31
Solgt Langagervej 1
Hudevad Byvej 12
Ibjergvej, matr. 22e og 11m
Salg Udlodgyden 54
Korsagervej 11
Forundersøgelse nyt
mødested

Størrelse i m2
152.384
153.225
55.371
76.273
162.685
53.011
97.158
65.935
220.350
12.000
103.489
101.391
-10.400
-20.000
84.268
1.780
171.421
493.611
-1.780
-350
161.772
3.638
228.448
142.148
80.656
-1.959
30.445
905.037
30.441
24.823
-31.239
4.198
406.385
-2.693
55.160

4.009.082

Købs-/salgspris
556.627
484.377
184.250
273.000
856.239
193.490
443.750
0
875.000
52.400
-508
1.250.000
1.460.000
-675.000
-789.000
-24.120
526.675
600.000
1.102.991
3.000.000
-600.000
-15.750
2.190.000
918.808
1.827.584
1.137.184
645.248
-12.605
234.426
7.717.073
239.325
200.000
-249.912
33.584
3.251.000
-21.544
441.280
420.833
28.726.672
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Note 8 - Ombygningsudgifter
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Note 9 - Værdipapirer - kursværdi af obligationer

1.000 kr.

Realkredit Danmark 3% 2026
I alt

Nominel værdi

Kurs 31/12
2020

Kursværdi

63.860,10
63.860,10

105,60

67.436,27
67.436,27

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

Odense Kommune
Faaborg Midtfyn Kommune
I alt

Primo 2020
26.445.590
13.222.795
39.668.385

Bevægelse
157.906
78.953
236.859

Ultimo 2020
26.524.543
13.380.701
39.905.244
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