Beretning for Landkolonien Jomsborg 2011.
Driften af Jomsborg.
Jomsborg fik yderligere en facilitet i 2011. En tilbygning til den nyistandsatte sovesalsbygning. En
bygning med bad og toiletter for brugerne af Riddersalen og shelterne. Som et ekstra plus blev der
også etableret tre udendørsbrusere til glæde for holdene efter strandbadningen – dette er bestemt
blevet en succes.
Arbejdet blev afsluttet i marts 2011, og er blevet udført i samarbejde med Arkitekt Anders Alsløv og
Entreprenør Bang Nielsen, som også har forestået de tidligere ombygninger, og som vi har et
fortrinligt samarbejde med.
Det er ikke kun de store projekter der fylder hverdagen på Jomsborg. Når man gennemgår listen på
udførte opgaver, så er den uendelig lang, men kun de større ting kan medtages i beretningen.
Selvom mange af de ting, der er udført, er meget væsentlige for den daglige drift, kan ikke alt
nævnes, og ligeledes vil der være opgaver, som er udført, som ingen iagttager, når det bare fungerer.
For blot at nævne en af de ting, som næppe vil blive observeret, er trappebelysningen til
Riddersalen som er skiftet fra halogen til ledlamper. Når vi nu er ved Bjørnebo, kan det også
nævnes, at loftet på trappetaget er blev istandsat igen, pga. sorte pletter. Dette blev udbedret som
reklamation. Riddersalen er efter forskellige tilpasninger godkendt til 110 personer.
I forbindelse med tilbygningen er der udført afløb og faskiner fra tagrenderne på Bjørnebos østside,
da der ved de senere års store regnskyl tilbagevendende sejlede med vand foran bygningen. Ved
afleveringsforretningen af tilbygningen, blev der samtidig afholdt 1 års eftersyn af
sovesalsbygningens ombygning af bade- og toiletforhold. De forskellige forhold der blev påtalt af
os, er efterfølgende blevet udbedret.
I sovesalsbygningen har vi udskiftet skabene med taskereoler og et lille værdiskab til hver person.
Samtidig er halvdelen af madrasbetrækkene skiftet til nye. En af de mere synlige opgaver er
belægningen og græsarmeringen ved sovesalsbygningen, som ligeledes også er udført mellem
familieafsnittet og spisesalen.
Påskens arbejdshold udførte nogle store opgaver, såsom fordeling af 25m2 muldjord på græsplænen
foran sovesalene, opførte et nyt skralderum og renoverede trappen til kælderen. I påsken foregik
ligeledes store beplantningsmæssige tilpasninger.
Udvendig på sovesalsbygningen er fugerne gennemgået, og der er ligeledes fuget om vinduerne.
Vores lille problem med, at et HPFI relæ drillede os en del, er heldigvis løst.
I glasburet er loftbelysningen skiftet til en bedre og mere tilsvarende belysning. Endelig har vi fået
styr på ”led-belysningen”. Nu er der opsat lamper ved leddet og tilsvarende lamper på vejen ned til
køkkenbygningen. EL komfuret i køkkenet er blevet udskiftet, ligesom vi har fået ny hovedtavle i
kælderen. Der er indkøbt nye borde / bænke sæt, som er opsat foran spisesalsbygningen. I
forbindelse med ændret TV signal i Danmark har vi valgt at etablere ”Home Trio” og øgede
samtidig vores Internet opkobling til 20Mb/s. I 2011 har vi også kunnet præsentere en
aktivitetshytte ved shelterne, som Jomsborg Venner har deres andel i – en tak til Jomsborg Venner.
Alt dette kunne ikke lade sig gennemføre uden vores forretningsfører Michael Jensen,
tilsynsførende Per Jensen og rengøringshjælp Brian Sode. De tre sikrer Jomsborgs vedligeholdelse,
tilsyn og rengøring. En stor tak for mange timer på Jomsborg til gavn og glæde for os alle.
Vores projekt med udskiftning af fodhegn har taget sin tid og er desværre ikke helt færdigt endnu.

Jomsborgs økonomi.
For ikke at gentage, hvad jeg tidligere har skrevet om Jomsborgs økonomi, vil jeg starte med at sige
Philip Marcussen tak for de første 10 år som Jomsborgs kasserer. Et professionelt fritidsarbejde,
som er udført til alles tilfredshed. Som kasserer har Philip også overtaget selve udlejningen, som
tidligere blev forvaltet af forretningsføreren. Til denne opgave har vi fået opgraderet vores
kalendersystem med flere faciliteter. Kalendersystemet ” bæres” af Jomsborgs hjemmeside, som vi
sikrer er brugervenlig og overskuelig. I 2011 har vi ajourført vores billedgalleri, så fremmede
brugere af Jomsborg kan se, hvad Jomsborg kan byde på.
Selvom der i 2011 og de foregående år er sket meget, er der stadig projekter, der er under udførelse
og opgaver der venter. En af de helt store projekter er en renovering af spisesalsbygningen.
Så takket de flotte donationer vi modtager fra Svend Hornsylds legat, kan vi spare op til denne
opgave. Tak til alle bidragydere til Jomsborg – Jomsborg Venner og Hartelius legat.
Brugen af Jomsborg.
Med en udlejning på 60 døgn til fremmede var udlejningen i 2011 lidt mindre. FDF brugte selv
Jomsborg i 70 døgn. Trods FDF Frederiksbergs store deltagelse i Landslejren gennemførte FDF på
Frederiksberg selv 4 sommerhold i 2011 fra hhv. F.1, F.4, F.6 og F.7 med i alt ca. 220 deltagere,
hvilken må siges at være meget flot. Kredsene afholdte de sædvanlige weekends. Jomsborgs største
arrangement OiO toppede denne gang med næsten 600 deltagere. Et forrygende arrangement med et
væld af aktiviteter. Jomsborg blev brugt til bristepunktet, med en stor stab af Frederiksberg ledere,
der sikrede den suveræne vellykkede gennemførelse. OiO er nu afholdt igennem en del år og vil
også kunne opleves i 2012.
En rolig og stille Jomsborgdag blev gennemført Grundlovsdag, og den sædvanlige gruppe af
Jomsborgs venner kiggede forbi til en hyggeligdag i det grønne.
En stor tak til alle der yder en indsats for Jomsborg, enten det er som leder på en lejr eller som
deltager på et arbejdshold eller gennem forretningsudvalg og repræsentantskab. Alle har det fælles
mål, at gøre Jomsborg til en unik oplevelse.
Repræsentantskabsmødet den 28. marts 2012
Erik Rasmussen, formand.

