Beretning for Landkolonien Jomsborg 2007
Bjørnebo
Administrativt var året præget af projektet, at istandsætte Bjørnebo, så fejring af Bjørnebo’s 100 år i 2008, kan foregå
standsmæssigt. En omfattende tilstandsvurdering blev udarbejdet af Arkitekt Anders Alsløv, som i tekst, tal og billeder
belyste bygningens tilstand.
Repræsentantskabets beslutning om, at afsætte 3.7 millioner til denne store istandsættelse, satte gang i udarbejdelse af et
udbudsmateriale. For at vi ikke fik for mange overraskelser valgte vi inden udarbejdelse af udbudsmaterialet, at nedtage
de to lofter i Riddersalen. Her fik vi den første overraskelse, nemlig at lofterne vejede 8 tons.
I efteråret startede murermester Bang Nielsen, som hovedentreprenør, på arbejdet med bygningen. Bjørnebo blev
indpakket i stilladser og presenninger, så arbejdet kunne foregå i løbet af vinteren. Arkitekt Anders Alsløv blev bistået
af arkitekt Anders W. Rasmussen og arkitekt Dorte Andersen, som har deres speciale i hhv. tømmer- og murerarbejde.
Vores samarbejde med arkitekt Anders Alsløv går tilbage til ombygningen af ledergangen i 2004 og nyt tag på
sovesalsbygningen i 2005. Et samarbejde, som vi med glæde kan se tilbage på.
Vi igangsatte en istandsættelse, hvor bygningen føres tilbage til de originale vinduer, nyt tag og opretning af
tagkonstruktionen samt renovering af facaderne. Et løft af salens interiør skulle gerne give en sal, der lever op til navnet
”Riddersal”. Der bliver kælet for detaljerne, bygningens udsmykning fremstår med nyt liv og fabeldyret fra 1908 har
igen fundet vej til trappetaget.
Den daglige drift
Driften i 2007 var andet end Bjørnebo. Der blev installeret nye lysstofarmaturer på alle sovesalene, udebelysningen på
bygningerne er blevet standardiseret med skotlamper og tantedagligstuen fik ny loftbelysning. Vi har installeret
røgmeldesystem med varslingskald i alle områder, hvor der overnattes.
Da vi igennem flere år har været plaget af, at omliggende sommerhusbeboere har valgt at skyde genvej over Jomsborgs
grund, valgte vi at renovere Jomsborgs dyrehegn, med et nyt hegn. Der er nu opsat nyt hegn mod nord og mod øst, så vi
mangler kun stykket ind til vores nabo, Bautahøj.
Internettet er blevet en vigtig del af vores hverdag, derfor er der i spisesalen opsat trådløs netværk til Internettet, så
vores brugere kan anvende det under deres ophold på Jomsborg.
Shelterne og bålpladsen, som vi etablerede i 2006, skulle have et navn, FDF F.8 udlovede en hjemmelavet dolk til det
navneforslag der vandt. FDF F.7 løb med sejren, da der var flest der stemte på F.7s forslag: ” Sovesal 9 og 10 ”. Mellem
den store bålplads og shelterpladsen blev der etableret en naturtrappe af træstammer på højkant. Lidt af en
mandfolkeopgave udført af Jomsborgs forretningsfører med lidt hjælp.
Vandvarmeren i spisesalsbygningen, er nu blevet udskiftet, den gamle varmer var fra bygningens start i 1974, og vi
valgte at skifte den nu, da vi med sikkerhed kunne opnå energibesparelse med en ny og moderne.
Tilsyn og udlejning
Med så store projekter, som har præget Jomsborg i de senere år, og når der samtidig sker en del på den daglige
vedligeholdelse, så kræver det meget ofte en mand på stedet. Per Jensen, som tager sig af tilsynet, har været vores
forretningsfører og formand en utrolig stor hjælp. Per har været til rådig for entreprenører, når behov opstod, så vi som
bygherre altid havde en person på stedet, når forretningsfører og formand pga. eget arbejde ikke kunne være tilstede. Vi
skal naturligvis ikke glemme vores forretningsfører Michael Jensen, der både via udlejning og driften gør en uvurderlig
indsats for Jomsborg. En kæmpe tak til både Per og Michael.
Sommerens hold
FDF F.4 som startede sommeren med ” Vilde eventyr ” havde efterfølgende en almindelig sommerlejr, med i alt 65
deltagere og Dorthe Lind som Skipper. Den næste sommerlejr uge var med Kim Bebe og ca. 30 deltagere fra F.5. Mette
Pedersen og Dorthe Johnsen havde piratlejr for F.6, hvor 51 deltagere havde fundet vej til Jomsborg. Sommerholdene
sluttede med en halvanden uges lejr med F.7, med 60 – 80 deltagere og hvor Flemming Andersen var Skipper.
Vilde eventyr
Endagsture til Jomsborg i uge 27, med temaet ”Vilde eventyr”. Her inviterede FDF F.4 og FDF Frederiksberg med
Allan Walter i spidsen til 5 endagsture. Der deltog mellem 20 til 40 deltagere pr. dag, med rigtigt mange udefra ( ikke
FDFere ). Stor tilfredsstillelse fra forældre til de børn der deltog. De aktive ledere og seniorer havde også en fantastisk
oplevelse, med masser af aktivitet for dem om aftenen. Et arrangement der åbnede dørene for andre, så de også kunne få
den oplevelse, det er at tage på sommerlejr.

Kredsweekends
De to kredsweekends til hver kreds er blevet en meget fast tradition år efter år og udnyttes af alle Frederiksberg
kredsene.
Tilskud
Desværre måtte vi igen opleve, at vi havde et par aflysninger, så vi måtte fortage en tilbagebetaling til Frederiksberg
Kommune, for manglende egenbenyttelse. Ikke kun vores egne, men også et par lejere har meldt fra i sidste øjeblik og
mente ikke, at de var forpligtet til at overholde det i kontrakten om, at betale ved for sent afmelding. Den lille sag
klarede vores kasserer ved hjælp af en advokat og pengene kom ind.
Hornsyld
Jomsborgs økonomi er gennem de seneste år præget af de donationer som Hornsylds legat har sikret Jomsborg. Vi har
kunnet foretage nogle ting på Jomsborg som overhovedet ikke ville være muligt, hvis ikke vi havde de store beløb fra
Hornsyld. Ombygning af ledergangen, nyt tag på sovesalsbygningen og sidst men ikke mindst renoveringen af
Bjørnebo. Derudover er der gennem de seneste år foretaget så meget andet på Jomsborg, så Jomsborg ligger i top af
moderne sommerlejre. Når man har mange penge i kassen, så er det en stor opgave at forvalte dem korrekt, og dette gør
Philip Marcussen på fortrinlig vis. Vi skylder Philip en stor tak for det arbejde, han udfører for Jomsborg.
Tante Tove
Tove Larsen, der i 2008 fylder 85 år har ønsket at udtræde af repræsentantskabet, Tove har som eneste kvinde siddet
som særligt indvalgt i repræsentantskabet fra midt i 70’erne.
Tove har fra i 60’erne været tante på Jomsborg gennem flere årtier. Tove Larsen, som igennem hele livet har været
KFUK-spejder, har haft et særligt hjerte for Jomsborg. En stor tak for din trofasthed over for Jomsborg.
Jomsborgdagen 2007
Regn, regn og atter regn, sådan var Jomsborgdagen i 2007. Vi startede dagen og alt tegnede til at der ikke ville komme
et menneske. Lidt i ti var vi kun ganske få personer. Vi valgte at trække op i en kold Riddersal for at holde gudstjeneste
med Annette Molin Schmidt, præst ved Flintholm kirke og vores vanlige husorkester fra FDF Glostrup Brass band.
Trods alt, var ca. 65 personer dukket op, da vi startede gudstjenesten. Selvom vejret var os imod lykkedes det ca. 125
deltagere at trodse regnen og møde op til Jomsborgdagen og have en hyggelig dag.
Grundlovsdag 2008
Som afslutning på beretningen for 2007, vil jeg ikke undlade at takke alle, der fik 2007 til at være godt Jomsborg år for
børn og ledere.
Vi ser nu frem til Grundlovsdag 2008, hvor vi skal præsentere et renoveret Bjørnebo, som bestemt ikke står som en
bygning som fejrer 100 år. Vi kan kun fejre Bjørnebo’s 100 år fordi FDF stifter og Jomsborgs grundlægger arkitekt
Holger Tornøe var fremsynet med sommerlejr ideen, og som stadig er bæredygtig i 2008. I den anledning markerer vi
Holger Tornøe med et bronzerelief på Jomsborg.
Erik Rasmussen, formand.
Repræsentantskabsmødet den 26. marts 2008

