Beretning for Landkolonien Jomsborg 2010
Ombygningen og driften
Ombygningen af sovesalenes toilet og baderum blev færdigt i marts 2010. Samtidig havde
Jomsborg fået moderniseret sovesalenes varmesystem fra gas og el til et jordvarmeanlæg med
vandbårne radiatorer og gulvvarme. Et meget stort ombygningsprojekt var fuldført, og Jomsborg
stod nu klar til at modtage brugerne. Begejstringen har da også være meget stor fra alle sider. Vi har
nu en sovesalsbygning, som lever op til tidens ønsker og krav. Den ros, vi har modtaget for
ombygningen vil vi gerne dele med arkitekt og entreprenør. Bag kulissen har vi lidt opgaver med
indkøring af varmesystemet.
Der er naturligvis også sket andre ting på lejren. I spisesalsbygningen har vi renoveret det ene
baderum totalt. Bygningen har fået skiftet tagrender, som bestemt var meget tiltrængt. Vi har
udskiftet det gamle Tv ud i dagligstuen, så man kan se de digitale kanaler.
Det årlige brandsyn stiller meget store krav. Hytter og lejre kommer ind under hotel
bekendtgørelsen, og selv om Jomsborg bliver rost for alle de tiltag, vi foretager, så er der hele tiden
nogle nye ting, vi skal foretage. For at nævne nogle af tiltagene har vi monteret en brandstige fra
Riddersalen, skiltning ved alle soverum og udbygget varslingsanlægget.
Hvis vi går lidt under jorden, så har vi fået udarbejdet en TV inspektion af en del af vores
kloaksystem og fået udskiftet et kloakrør fra kælderen og ud til samlebrønden, som var utæt.
Kælderen er blevet malet af arbejdsholdet i påsken og er indrettet med inventar. Per Jensen har
opsat en skillevæg ind til det nye fyrrum, og vores bådmateriel har får en ny plads.
Ekstra arbejde kommer der også. Vi havde indbrud i Bjørnebo og spisesalsbygningen i juni måned.
Her blev tre vinduer ødelagt som hhv. skulle repareres og et enkelt skulle udskiftes.
Jomsborg Venners projekt var et nyt led til Jomsborg. Det gamle led er udskiftet med en
galvaniseret låge, som er fint dekoreret med et FDF skjold i silhuet. Efterfølgende fik vi monteret
lille låge og sidestykker. Dog har led lamperne ladet vente på sig.
I påsken samlede forretningsføreren et stort arbejdshold på ca. 30 - 40 personer, som gik i gang med
at foretage en rengøring af lejren efter den store ombygning. Her blev et væld af små og store
opgaver udført. Den daglige drift vil vi gerne takke Michael Jensen og Per Jensen for, en krævende
opgave, som de udfører til alle tilfredshed. Vi vil heller ikke glemme Brian Sode, som sikrer at
Jomsborg står ren og pæn.
Tilbygningen
To lange vintre kan vi næppe få, så vi planlagde, at opføre tilbygningen inden vinteren satte ind. Vi
havde vi en ide om, at vi kunne nå, at få lukket ”huset” inden frosten satte ind.
Men nej, da det første spadestik skulle tages, så satte vinteren ind. En vinter som vi næppe
glemmer.
Tilbygningen for enden af sovesalsbygningen skal indeholde toilet og bade forhold for brugere af
Bjørnebo og shelterne. Der er ligeledes opsat udvendige brusere på bygningen, som kan bruges efter
badning i Isefjorden. Byggeriet forventes afsluttet i marts 2011. De samlede byggeomkostninger er
1.2 mio. Tilbygning er arkitektonisk identisk med resten at sovesalsbygningen, så den virker som
om, den altid har været der. Bygningen får sin egen septiktank og faskiner.
Jomsborg får nu yderligere en facilitet med tilbygningen. En tilbygning, som øger brugsværdien af
Jomsborg til glæde for de børn og ledere, der kommer på lejr på Jomsborg.

Økonomien
Når der skal skrives noget om økonomien, så er det en gentagelse fra tidligere år.
Jomsborg har en meget sund økonomi, som på forstandig vis forvaltes af Philip Marcussen.
Heldigvis har Philip noget at arbejde med, Svend Hornsyld legat, Hartelius legat, Frederiksberg
Fonden og indtægter fra lejere og vores egenbenyttelse via Frederiksberg Kommune samt øvrige
gaver. Tak til Frederiksberg Fonden for underskudsgarantien til byggeriet på de 222.750 kr.
En tak til Philip Marcussen for et professionelt arbejde.
Brugen af Jomsborg
Interessen for at anvende Jomsborg er meget stor, både af fremmede lejere og egne brugere. Vi har
lejet ud i 71 døgn, og vi har selv anvendt Jomsborg i 70 døgn. Efterårslejren har for andet år i træk
være en kombination af efterårslejr og JomsborgLand. Der var indbudt børneinstitutioner fra
Frederiksberg, som kom op på Jomsborg, hvor et hold af ledere og seniorer tilbød nogle
gennemgående aktiviteter dagene igennem. Samtidig har der været en mini landslejr ved Michael
Flygare med 15 deltagere. JomsborgLand har haft en deltagelse på 100 – 115 deltagere plus ca. 40
ledere og seniorer som har stået for alle aktiviteterne. Arrangementet har modtaget et tilskud på
33.000 fra Frederiksberg Fonden.
Sommerens hold 2010. Der har været afholdt 5 lejre for FDF på Frederiksberg og uge 28 har været
lejet ud til FDF i Lyngby og Gentofte med ca. 90 deltagere. FDF på Frederiksberg har samlet haft
ca. 270 deltagere fra de fem af kredsene.
Oven i dette har der været det tilbagevendende OiO arrangement for FDF’ere i Landsdelen, som i år
fik en deltagelse på ca. 500 deltagere. Et arrangement hvor alle Jomsborgs 13 tdr. land kommer i
brug. En stor del frederiksbergske ledere er involveret i afviklingen.
Jomsborgdagen var en del af et weekendarrangement, hvor man kunne bese de nye ”stalde” og
dagens program var, som det kendes bedst, med musik af FDF Glostrups orkester.
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