Beretning for Landkolonien Jomsborg 2012
Driften af Jomsborg.
Som en leder sagde: Det er, som at blive budt velkommen på Jomsborg, når man kommer ned ad
indkørslen og ser det nye flotte logo, som Jomsborg Venner og Jomsborg har fået udført i
fællesskab. Relieffet er lavet af keramikeren Helle Nørby.
Året 2012 er året, hvor der ikke er sket de helt store ting på Jomsborg, men listen af mindre
opgaver, som er udført, er lang.
I spisesalsbygningen var de fleste termoruder punkteret, så de er blevet skiftet, så man igen kan
nyde udsigten fra spisesalen og værelserne. De sidste elradiatorer i sovesalsbygningen en nu væk og
er udskiftet med vandbårne radiatorer i lighed med sovesalene, så nu får famileafsnittet også glæde
af jordvarmeanlægget.
Igen i år er der sket en del med faciliteterne på grunden. Påskens arbejdsholds har ydet en stor
indsat. Udeområder, havemøbler, og skovkirken har fået en omgang. P-området nede på lejren er
blevet udvidet, så der nu kan holde det dobbelte antal biler. Endelig blev fodhegnet færdigt. De
gamle elmaster er fjernet og udskiftet med et fodhegn af naturtræ.
Der er lavet et nyt ophæng til lejrens redningsveste i kælderen og samtidigt er den ene båd ” Rolf
Krage” blevet kasseret. Den var efterhånden helt nedslidt og da vi for nogle år siden fik istandsat
”Holger Danske” , har vi i dag en båd på Jomsborg, som er i helt fin stand.
Af mindre ting kan nævnes, at der er kommet borde i aktivitetshytten, og der er opsat to drejegrill
på bålpladsen ved shelterne.
På Frederikssund Kommunes drænledning, som går ned over Jomsborgs grund, har vi for egen
regning udskiftet brøndsdækslet, fra et ”løst” beton dæksel til et fast monteret jerndæksel. Dette er
gjort af sikkerhedsmæssige grunde.
Ved det årlige brandsyn af Jomsborg, troede vi, at nu kunne vi ikke foretage flere tiltag, for at sikre
optimal brandsikkerhed, da vi igennem de sidste par år er blevet påbudt yderligere foranstaltninger.
Jomsborg blev rost for alle de tiltag, der var udført, men da brandinspektøren nåede til spisesalen, så
var det helt galt. Der var igen nødudgang. Salen måtte ikke anvendes. Det betød i praksis, at
Jomsborg blev lukket, sidst på sæsonen. Året før var salen godkendt til 110 personer, og vi har ikke
foretaget nogle ændringer af skydedørene til det fri eller noget andet. Spisesalen ser ud som den har
set ud siden 1974. Vi aftalte med brandmyndighederne, at den ene skydedør blev udskiftet til en
dobbelt dør med ethåndsgreb, så den kunne fungere som nødudgang. Ved samme lejlighed
ombyggede vi skænken, så køleskab og servicevogn kunne stå op til væggen.
For at få hverdagen til at hænge sammen, så er vores forretningsfører Michael Jensen og vores
tilsynsførende Per Jensen to vigtige personer i den daglige drift. De bliver suppleret af vores
rengøring Brian Sode. Alle tre skal have en stor tak for den indsat, som de har ydet for Jomsborg i
2012. Vi takker Jer for den fine standard, som det er lykkedes at holde Jomsborg i.
Jomsborgs økonomi og udlejning.
Vi har valgt i 2011, også at lade Jomsborgs kasserer Philip Marcussen stå for udlejningen. Dette gav
en større mening i hverdagen, da udlejning og økonomi hænger sammen. Philip har i hele 2012 stået
for denne administrative opgave.
Vi kan i år glæde os over, at driften stort set er i balance, så vores donationer fra Svend Hornsylds
legat og Hartelius' Legat kan henlægges til den kommende renovering af spisesalsbygningen.
Jomsborg har i 2012 indfriet sit Realkreditlån, så Jomsborg i dag står gældfri.
En stor tak til alle bidragydere til Jomsborg og en tak til Jomsborg Venner.

Udlejningen i 2012 er markant steget til 84 døgn mod 60 døgn året før, og egenbenyttelsen i 2012
var på 73 døgn, tre døgn mere end vores aftale jf. Frederiksberg Ordningen. Der har været hold på
Jomsborg i 157 døgn, hvilket må siges at være utrolig flot.
Vi vil takke vores kasserer Philip Marcussen for den store indsats der er udført med Jomsborgs
administration.
Brugen af Jomsborg.
Som nævnt i ovenstående, så har belægningen været meget flot og FDF Frederiksberg har afholdt
fire sommerlejre, med hold fra F.1, F.4, F.7 og F.8, så over 200 har været på sommerlejr på
Jomsborg. 14 børn har gennem den kommunale ferieavis ønsket, at deltage på Jomsborg denne
sommer, hvilket må siges at være flot, da man tager hjemmefra uden at kende sine kammerater.
I denne sommer var der også plads til at en af FDFs store kredse kunne leje Jomsborg. Det var K.
25 Brønshøj der stillede med fuldt hus.
Vi har også afholdt efterårslejr med F.4 i spidsen. En god lejr, med begrænset deltagelse.
Jomsborgdagen var jævnt besøgt. Dagen startede med en afsløring af det nye relief. Vejret var trist,
og dette har jo altid en betydning for fremmødet.
Igen i år var vi vært for OiO, et arrangement for 650 væbnere med deres ledere. Et forrygende
arrangement med alle de aktiviteter, som giver en hel Landslejrstemning.
Frederiksbergs kredsene afholdt deres tradtionelle kredsweekends i henholdvis forår og efterår.
Et så aktivt år på Jomsborg giver ligeledes en masse besøg på FDF Museet.
Fremtiden.
Vi arbejder på, at skulle renovere spisesalensbygningen. I 2012 har vi indsamlet alle de gode ønsker
og ideer, som de aktive ledere har. I september afholdt forretningsudvalget en workshop på
Jomsborg, hvor alle var velkomne. Et flot fremmøde og efterfølgende har mange udtalt sig positivt
om denne fremgangsmåde. Vi vil nu bede arkitekten lave nogle streger udfra de indkomne ideer og
efterfølgende afholde en ny workshop inden det endelige tegnearbejde påbegyndes. Vi forventer at
påbegynde ombygningen efter sæsonafslutning 2014.
En tak til alle der yder en indsat omkring Jomsborg, hvad enten det er i forbindelse med en lejr eller
det er foran eller bag kulissen. Uden aktive ledere er Jomsborg kun mursten.
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