Beretning for Landkolonien Jomsborg 2013
Driften af Jomsborg.
Selvom standarden er høj på Jomsborg, så er vedligeholdelse af lejren en vigtig ting. Det er ikke de
store ting, der står på arbejdskortet, men med et så stort antal brugere af Jomsborg i 2013, er en
løbende vedligeholdelse et must, for at alle, der kommer på Jomsborg synes, at Jomsborg er den
gode og spændende lejr, som Jomsborg er.
Vort arbejdshold i påsken, gav Jomsborg et pust i den rigtige retning. Nogle af de ting, der blev
udført i påsken, var skånelister for bordene i spisesalen, beskæring af skrænten til kælderen.
Glasburet blev malet indvendig mod vandet, og i familieafsnittet og på sovesalene blev der udbedret
med spartel og maling. Bjørnebos sålbænke blev rengjort, og skrællerummet fik halvtag. Laden blev
opryddet og gjort brugbar. Udendørs blev de gamle og døde træer fjernet. Der blev ligeledes
ophængt nyt TV i dagligstuen og nyt ur i spisesalen. Vores ventilationsystem fik traditionen tro det
årlige eftersyn. En fast gruppe af ledere tager aktivt fat i påsken, og det nævnte, og masser af andre
småting, er det som får Jomsborg til at stråle.
Det er ikke kun i påsken, at vedligeholdelse står på dagsorden. På grund af skyderiet i
Jægersprislejren med det tunge skyts, får det området til at "ryste", og det giver sig til udtryk i, at
termoruderne punkterer. Sidste år skiftede vi termoruder i spisesalsbygningen og i år, var det
sovesalsbygningens tur. Vi fik skiftet 17 ruder i sovesalsbygningen. Det kan ikke bevises, men det
er helt sikkert en af de væsenligste årsager til de punkterede ruder.
I april måned afholdt vi 5 års syn efter moderniseringen af Bjørnebo, og vi valgte efter samråd med
håndværkerne, at lade alle vinduer i Bjørnebo male udvendig, da de er særdeles udsatte mod vandet.
Jomsborgs dyrehegn mod Jomsborgvej havde et brud på et par meter, og det er bragt i orden igen.
Vi kunne glæde os over, at vi på Jomsborgdagen kunne indvie den nye flotte trappe til
shelterpladsen udført for Jomsborg Venner af en produktionsskole. En trappe, der både er solid og
flot, og den er udført i egetræ. Vi har ligeledes fået et ekstra bord i shelterhytten. Kælderen blev
klargjort til sommerens hold og alle Jomsborgs redningsveste har fået et nyt og overskueligt
ophæng. Sejlads på sommerens hold blev der ikke så meget af, da kravene om sejlads er blevet
skærpet som følge af "Præstø ulykken". Vi må så håbe, at kredsene får indarbejdet de nye krav, så
sejlads igen kan blive en god sommerlejraktivitet på Jomsborg. Båden er nu også blevet udstyret
med et øje i stævnen, så den er lettere at trække op med traktoren. Golfbanerne er blevet
gennemgået og har fået skiftet nogle af "forhindringerne", som gennem tiderne var blevet slidt op.
Jomsborg Venners projekt for 2013, var de fem indianerhytter, som også blev rejst af
produktionsskolen. Vi kan glæde os over, at hytterne blev meget hurtigt færdige og har allerede
været til stor glæde for deltagerne på Jomsborg. Vi anskaffede ligeledes to ekstra borde - bænkesæt
som er opsat ved indianerhytterne.
Jomsborg fik også besøg af "Allan" og "Bodil". To besøg vi gerne ville have undværet. Efter
oktoberstormen måtte 15 - 20 træer fjernes, vores bygninger slap heldigvis uden mén.
"Bodil", i december måned, var som bekendt en lidt længerevarende storm. Vi kunne efterfølgende
se, at vores normalt lavvandede Isefjord steg 2 meter, og for Jomsborg betød det, at vandet gik ca.
18 - 20 meter højere op på stranden, dvs. op til marehalmen. Vi havde intet at frygte for Jomsborgs
bygninger, da de ligger 6 meter over havets overflade. Stormen tog godt fat i Jomsborgs store træer,
og igen røg et meget stort antal træer, som også efterfølgende måtte skæres op og fjernes. Antallet
har vi ikke styr på, men det er nok det dobbelte i forhold til den første storm. Årets sidste opgave
var at få gennemgået alle sengebundene på sovesalene, så lige efter nytår tog et hold fra en
københavnsk produktionsskole på Jomsborg nogle dage og renoverede alle 64 sengebunde.

FDF skjoldet på leddet til Jomsborg har i 2013 fået farve, så det tydeligt markeres, hvem det er der
"bor" på Jomsborg.
En stor tak til vores forretningsfører Michael Jensen og vores tilsynsførende Per Jensen, der
sammen med vores rengøringshjælp Brian Sode, står for små og store opgaver på Jomsborg, for at
få Jomsborg til at være et Jomsborg, som fungerer.
Brugen af Jomsborg
Jomsborg har været besøgt meget i 2013. Jomsborg var udlejet til foreninger, skoler og institutioner
i 99 døgn, og det havde været et par døgn højere, hvis ikke skolekonflikten havde udløst aflysning.
FDF Frederiksberg bruger selv Jomsborg de 70 døgn, som er aftalt med Frederiksberg kommune i
forbindelse med aftalen om kredsenes lokaletilskud. FDF Frederiksberg havde udover sine
kredsweekend fire sommerhold, hvor omkring 230 deltagere nød sommerlivet på Jomsborg.
De fire sommerhold var fra F.5 Mariendal, F.6, F.1 og F.7. Glæden ved at være på Jomsborg er
heldigvis stor, og det kunne ses i, at Michael Flygare og Ida Jakobsen, begge fra F.8 deltog i tre af
sommerholdene, så de kan med rette bære titlen "jomsvikinger". Årets efterårslejr, med Niels
Christian Rasmussen, F.7 som skipper, var en stor succes med besøg en af dagene af et cirkus som
underholdning for børnene. 71 deltog i efterårlejren, hvoraf 5 kun var på deltid. Der var deltagelse
fra 5 af de 6 kredse, da F.6 ikke ønskede at deltage på dette års efterårslejr.
OiO var igen i år en af de store oplevelser på Jomsborg. 600 FDF'ere brugte Jomsborg i en
weekend, et arrangement med aktivitet og samvær, en oplevelse, som alle gav noget med hjem i
rygsækken. Et arrangement, som afvikles af en stor stab af FDF ledere fra Frederiksberg, som
gennemførte arrangementet med stor præcision. FDF museet nyder glæde af de mange på
Jomsborg, og udover bestilte besøg, er museet et aktiv for Jomsborg. I 2013 havde FDFs
hovedbestyrelse valgt Jomsborg til stab- og hovedbestyrelsesmøde, så de fik også nogle gode dage
på Jomsborg. Inden hovedbestyrelsen ankom blev "platte" nr. 13 ophængt i spisesalbygningen.
Denne flotte platte, som viser aktiviteter på shelterpladsen, er udført af Inge Schønherr. Tak for en
flot platte til samlingen. Den første platte er udført i 1980 af Henning Holsøe i forbindelse med
Jomsborgs 75 års dag. Igen i år fandt en gruppe af Jomsborg Venner vejen til Jomsborg, hvor vi
holdt åbenthus på Jomsborgdagen, Grundlovsdag.
Jomsborgs økonomi
Jomsborgs administration, som består af bogholderi og udlejning, blev igen i 2013 foretaget af
Jomsborgs kasserer Philip Marcussen. En opgave, der ikke er blevet mindre med årene. Philip
passer med omhu Jomsborgs kasse og sikrer, at midlerne bliver placeret korrekt og regningerne
bliver betalt. Driften er i balance, så de midler vi modtager fra Hartelius' legat og Hornsylds legat
kan henlægges til den kommende renovering af spisesalsbygningen. En stor tak til Philip for den
daglige opgave han udfører for Jomsborgs administration. Også en tak til de donationer Jomsborg
modtager fra legater og venner i 2013.
Projekt spisesalsbygning
Efter vi, fra arkitekt Anders Alsløv havde modtaget et oplæg til en spisesalsbygning udfra de
indkomne ideer fra workshoppen i 2012, afholdt vi i august 2013 en ny workshop. Oplægget fra
Anders Alsløv brød med den traditionelle tankegang om indretning af en spisesalsbygning. Dette
afstedkom en større debat om spisesalsbygningens indretning. Bestyrelsen valgte at afsætte

ekstraordinære bestyrelsesmøder og foretage en drøftelse om byggeproces, arkitektvalg og
byggeudvalg, og de indkomne input fra workshoppen. Bestyrelsen er nu i gang med en proces, hvor
alle sten vendes og et nyt oplæg bearbejdes til den videre proces. Da vores nuværende
spisesalsbygning på ingen måder falder sammen, så har vi heller ikke noget at forjage os med. Vi
kan roligt afvente, til vi er klar, der vil mindst gå 2 - 3 år inden vi sætter spaden i jorden. I
mellemtiden vokser vores kapital, så vi ikke skal gå på kompromis med det, der skal blive resultatet
af den nye spisesalsbygning på Jomsborg. En af de store udfordringer på Jomsborg er, at vi ligger
med en del af grunden indenfor strandsbeskyttelseslinien og vi ligeledes rammer beskyttelseslinien
af 100 meter fra oldtidminderne.
FDFs stifter Holger Tornøe skrev i Førerbladet i 1918:
At Landkolonien ikke kun må blive et sommerferiehus, - en »feriedaseplads«, men at det skal være
et sted, der spiller en rolle i det daglige arbejde. Landkolonien skulle altså være beliggende i en
afstand, der også kunne nås til en weekendtur eller et arrangement af en dags varighed.
Og det er Jomsborg, stedet der betyder noget for vores daglige arbejde i FDF Frederiksberg, et sted
der giver deltagerne nogle oplevelser, både på sjæl og legeme.
En tak til alle ledere for deres store indsat for de frederiksbergske børn, så de gennem deres
sommerlejroplevelser får noget at bygge deres tilværelse på.
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