Beretning for Landkolonien Jomsborg 2014.
Jomsborgs benyttelse i 2014.
Sommerhold, weekends og efterårslejr, her finder FDF Frederiksberg vej til Jomsborg. Vi kunne i
år mønstre 5 sommerhold i ugerne fra uge 27 til uge 32, startende med F.6, F.8, F.7, F.4 og til slut
F.1. FDF på Frederiksberg er også på Jomsborg på Jomsborgdagen, arbejdshold og OiO. Ialt er FDF
Frederiksberg på Jomsborg i 70 døgn.
På sommerhold og efterårslejr, har 359 været på lejr på Jomsborg. Her tæller vi ikke
kredsweekends, Jomsborgdag og OiO med. Temaerne er meget forskellige på sommerlejrene,
såsom: "Harry Potter", "Bonderøven", "Sommerlejraktiviteter" og "Vær barn i gamle dage".
Efterårlejren havde igen i år en flot stor tilslutning, med temaet indianerlejr, men lejren druknede i
regn. Dette slog ikke deltagerne ud af kurs, og man gennemførte selvfølgelig alle aktiviteterne.
Jomsborg har etableret en busordning, så kredsene let kan komme til og fra Jomsborg for Jomsborgs
regning.
OiO, som er et weekendarrangement for væbnere, trak igen fulde huse med ca. 650 deltagere.
Jomsborg sydede af aktivitet, et arrangement som skal opleves.
Jomsborgdagen var en hyggelig dag i det grønne, hvor grillen var aktiv og lejren var åben, for
nuværende og tidligere medlemmer.
Jomsborg er eftertragtet som en lejr man gerne vil leje. 95 døgn lejede vi ud til skoler, instutioner,
spejderne, foreninger og skoleorkestre.
Derudover havde vi FDF Karlslunde på Jomsborg i uge 28, hvor der var fuldt hus med ca. 100
deltagere. Med så mange personer på Jomsborg giver det også mange besøg i FDF Museet, udover
de bestilte rundvisninger.
Driften af Jomsborg
En lejr, som Jomsborg med så høj en benyttelse, kræver tilsyn og vedligeholdelse. Vi kan glæde os
over, at påskeholdet hvert år giver Jomsborg en kærlig hånd. Det er skralderummet, der bliver
smurt, gardiner der bliver vasket, udemøbler slibes og smøres, baderum rengøres og males og
defekte madrasbetræk skiftes. Derudover er der alle de ting man ikke ser: Rensning af
ventilationssystemet, gulvriste og afløb, tagrender og kloaker. Det er lidt af det der sker. Her
skylder vi en stor tak til vores forretningsfører Michael Jensen og vores tilsynsførende Per Jensen
for deres indsats, og en tak til de der giver en hånd med i påsken. Vi skal heller ikke glemme vores
rengøringshjælp Brian Sode, som udover rengøring også giver en hjælpende hånd.
Der er ikke kun fred og idyl på Jomsborg. I maj havde vi ubudne gæster på Jomsborg. Vi fik en
meget stor opgave med at reetablere Jomsborg, så brugen af Jomsborg kunne fortsætte uændret.
Udover de fysiske skader, så skulle vi genanskaffe alle de ting, som var blevet stjålet.
Kælderen fik nye stålporte, og hele lejren fik skiftet nøglesystem. Vi skulle genanskaffe ny traktor,
masser af værktøj, nye højtalere og anlæg for at nævne lidt af det.
Vores varmesystem drillede os lidt, men efter udskiftning af ekspansionsbeholderen til en større
blev problemet løst. Tilsvarende har vores køleskab i perioder ikke kølet maksimalt, så under
efterårslejren fik vi skiftet kompressoren, og så blev dette problem fjernet.
Efter repræsentantskabets godkendelse, har vi arbejdet på at købe naboejendommen, da den var til
salg. Vi ønskede bl.a at anvende den til erstatning for de manglende kvadratmeter, som vi ville
miste i forbindelse med den nye spisesalsbygning. Den nye spisesalsbygning kræver en udvidelse af
varmeanlægget i kælderen, og garagen er placeret, hvor noget af den nye bygningen skal opføres.
Købet er ikke gået i orden endnu, da Frederikssund kommune endnu ikke har villet ophæve
bopælspligten.

Jomsborgs økonomi og udlejning
Philip Marcussen forestår vores kassererpost og udlejningen af Jomsborg. Opgaver der er vokset
gennem årene. Udlejningen styres af vores kalendersystem, men der er en del opfølgninger på
udlejningerne både før og efter. Jomsborgs donationer fra Hartelius- og Hornsylds legat er henlagt
til den kommende nye spisesalsbygning, men i takt med at beløbet er øget, har det også givet ekstra
opgaver med placeringer af midlerne, så de risikofrit er placeret hensigtsmæssigt.
En stor tak til Philip Marcussen for indsatsen med de administrative opgaver. Også en tak for de
donationer Jomsborg modtager fra legater og venner i 2014.
Jomsborg Venner har i 2014 indsamlet til renovering af flagbastionen, som påbegyndes i marts
2015. Efterfølgende får vi også en ny flagstang. Den nuværende flagbastion blev indviet i
forbindelse med sovesalsbygningen den 5. juni 1963, hvor flaget blev sat af FDFs stifter Holger
Tornøe.
Særligt ved denne flagbastion er, at stenene, hvor de fleste har inskriptioner, er fra den tidligere
FDFer oberstløjtnant S.J. Bangs mindehave. De 4 store sten peger mod de 4 verdenshjørner. Den
nye flagbastion vil også blive, som en kompasrose med genbrug af de gamle sten.
En ny spisesalsbygning
Der er nu blevet arbejdet længe på den nye spisesalsbygning. Vi startede i 2012 og 2013 med
workshop, da bestyrelsen ønskede så stor lederindflydelse som muligt. I 2013 fik vi det første
arkitektforslag på bordet. Da der ikke kunne opnås enighed om forslaget, udbad man tre
arkitektfirmaer fremkomme med hver deres forslag, som de fik mulighed for at fremlægge i oktober
på Jomsborg, hvor bestyrelse og ledere blev indbudt. Efter en lang proces og tilrettede tegninger,
valgte bestyrelsen i november, at indstille Cubo Arkitekterne A/S' forslag til repræsentantskabet.
Bestyrelsen har efterfølgende arbejdet med kredsenes forventninger til projektet, og vi udbad os et
økonomisk overslag og en hovedtidsplan.
Derudover bad vi Cubo ansøge Frederikssund kommune om en dispensation for placeringen af den
kommende spisesalsbygning, da den ligesom den nuværende bygning ligger inden for
oldtidsmindegrænsen. Vi har således arbejdet på at få alle formaliteter på plads inden
repræsentantskabsmødet i marts 2015 for projektets vedtagelse.
Slutreplik
Landkolonien Jomsborg fylder 110 år i 2015. Jomsborg har ikke alene udviklet sig gennem de 110
år, men har hele tiden ligget i front. Det sidste årti har Hornsylds legat givet Jomsborg nogle
muligheder, som gør, at vi også kan lave en lejr, der er fremtidssikret.
Den 28. februar 1905 købte Holger Tornøe de 10 tønder land for 2000 kr. plus 300 kr. for
udstykning og hegn. En fremsynet tanke om Landophold, som han skrev om den 25. juli 1901 på
sin ferie på Tønballegaard.
Så en tak til Tornøe, men også en tak til nutidens ledere for deres indsats for sommerhold og lejre
på Jomsborg.
Erik Rasmussen, formand.
Repræsentantskabet d. 25. marts 2015.

