Beretning for Landkolonien Jomsborg 2015
Jomsborgs benyttelse i 2015.
Sommerens tre hold var FDF F.1 der var der i 7 dage, og FDF F.4 og FDF F.7 der begge var der i
10 dage. De tre sommerhold samlede 200 på Jomsborg. Desværre måtte F.8 aflyse sommerholdet,
men det fik heldigvis ingen indflydelse på vores samlede egenbenyttelse, som i 2015 var større end
normeret. Jomsborg indførte en busordning i 2014 for de frederiksbergske kredse. Dette fik sin
fulde udnyttelse i 2015, til glæde for kredsenes medlemmer, der skulle på Jomsborg. Denne ordning
er også gældende for kredsenes traditionelle kredsweekends, hvor hver kreds afvikler en weekend i
foråret og en i efterår. Et af årets største lejrarrangementer var efterårslejren i uge 42, hvor 130
deltagere deltog i en vikingelejr, med besøg hos Frederikssunds vikingespil. Det høje deltagerantal
skyldtes et samarbejde med FDF Hvidovre, som var med på lejren. Da Jomsborg ikke har senge til
så mange, sov væbnerne i telte. Det andet store lejrarrangement var den tilbagevendende OiO med
over 600 deltagere. Selvom weekenden ligger kun otte dage før efterårslejren, så var der over 60
deltagere fra Frederiksberg. Særligt ved Jomsborgdagen i 2015 var en indvielse af den renoverede
flagbastion, hvor stenene fra oberstløjtnant Bangs mindehave blev rettet op, og området omkring
flagstangen var blevet anlagt med marksten, der er anlagt som en kompasrose. Flagbastionen blev
oprindelig indviet i 1963, og trængte til en opretning. Renoveringen var en gave fra Jomsborg
Venner. Ved samme lejlighed blev der indviet en ny limtræsflagstang, som vil være Jomsborg
Venners gave i 2016.
Den store ombygning.
Året 2015 har stået på det forberedende arbejde af den nye spisesalsbygning. Der har været møder
med arkitekter og ingeniører, der er foretaget geotekniske- og miljømålinger, flagermussøgning,
landmålerarbejde, dispensationer, byggetilladelse, en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for
Jomsborg, et tæt samarbejde med arkitektfirmaet CUBO, valg af entreprenører og klargøring til
licitation, samt tilbud på nedrivning af spisesalsbygningen.
Der har været en øget mødeaktivitet, bestyrelsen har afholdt 4 ordinære møder og 3 ekstraordinære,
repræsentantskabet havde både afholdt et ordinært og et ekstraordinært møde.
Alt er forberedt til mindste detalje. En spændende spisesalsbygning med overdækkede terrasser,
grønt tag, opført i træ med glasfacader tegnet af arkitektfirmaet CUBO ved arkitekterne Ib
Valdemar Nielsen og Thomas Kranz.
Vi har mødt stor forståelse fra Frederikssund kommune i forbindelse med byggesagen, hvilket vi er
meget taknemmelige for.
Højstedhus.
Jomsborg har i september erhvervet, Jomsborgvej 30, som var nabo til Jomsborg. Ejendommen er
den tidligere købmandshandel, der i mange år var ejet af Bendixen. Huset er et enfamiliehus med
tilhørende lokaler til erhverv, liggende på en 788 m2 grund. Ejendommen er kendt i området som
Bendixens købmandshandel og ishus, som hedder Højstedhus. Da Bendixen opførte huset i 1938,
var han tilsynsførende på Jomsborg, og hans kone var Jomsborgs økonoma. Huset fik navnet
Højstedhus, da huset ligger højere end Jomsborg, og Bendixen kunne se udover Jomsborg, som
tilsynsførende.
Huset er nu indrettet til mødelokale og depotrum, garagen til traktor og værksted, og til alt det som
er blevet husvildt i forbindelse med den store ombygning på Jomsborg. Men det var en lang proces
at få godkendt købet af kommunen, der udarbejdede et kommuneplantillæg, så nyerhvervelsen fik
samme status om resten af Jomsborg.

Driften af Jomsborg.
Det årlige arbejdshold i påsken udfører et væld af opgaver både inde og ude. Et sådant arbejdshold
er vigtigt for driften af Jomsborg. Ekstraordinært samlede man også et stort arbejdshold i midten af
december til rømning af spisesalsbygningen, og flytning af fliser og alle naturstenene i forbindelse
med nedkørslen. En kæmpe indsats blev udført, så Jomsborg kunne blive klargjort til det
kommende byggeri. Der er også ydet frivillig indsats med klargøring og indretning af den tilkøbte
ejendom. Alt dette ville ikke have kunnet lade sig gøre uden Jomsborgs forretningsfører Michael
Jensens store indsats, og et godt samarbejde med vores tilsynsførende Per Jensen. Vi takker dem
begge for deres utrættelige energi for Jomsborg. Stormen "Gorm" besøgte også Jomsborg i
december, et meget stort antal grene og træer skal rydes op, en storm vi gerne have været foruden,
da der er arbejde nok at tage sig til på Jomsborg. Der er ligeledes afholdt 5 års-syn af tilbygningen,
som var uden anmærkninger. Dette var også et farvel til et samarbejde med arkitekt Anders Alsløv
efter over 10 års samarbejde med ombygninger på Jomsborg. Tak for en godt samarbejde med vores
faste rengøringsfirma Brian Sode.
Jomsborgs økonomi og udlejning.
Igen i 2015 har det været et godt år for Jomsborg, vi har haft en egenbenyttelse på 70 døgn, og en
udlejning på 90 døgn, en anvendelsesgrad, som er optimal. Økonomisk har det også været et godt
år, vores drift er i balance, og vi kan glæde os over at Svend Hornsyld legat har givet et
ekstraordinært godt afkast til Jomsborg. Dette har givet muligheder for, at vi kan gennemføre det
store byggeprojekt. En tak til vores kasserer Philip Marcussen for hans indsat i 2015, dog har vi
sidst på året givet Philip støtte til Jomsborgs bogføringen. Philip står for både kassererposten og
udlejningen. Da legaterne betyder, at der i perioder er mange penge i kassen, så har Jomsborgs
repræsentantskab besluttet en investeringspolitik. Der er i 2015 afholdt møder med banken om
investeringer og byggeøkonomi. En tak til alle, der er bidragydere til Jomsborg - Jomsborg Venner,
Trangs legat, Hartelius legat og Hornsylds legat, alle der er med til at gøre den nye spisesalsbygning
til en realitet.
Den afsluttende bemærkning.
Det har været et travlt år på Jomsborg både på lejrene og bag kulissen.
Tak til alle de ledere på lejrene, der gav børnene en oplevelse, og til dem der også hjalp med på
arbejdsholdene, og en tak til de enkeltpersoner, som også har givet en hånd med.
Da Jomsborg i 1963 indviede den nye sovesalsbygning, kom der et brev fra Rom med en hilsen fra
en af de første drenge i FDF, forfatteren, pavelig husprælat Peter Schindler:
Må en af de første drenge, som har kendt og elsket "Jomsborg", da det kun bestod af
"Thorvaldsminde" og "Pinden", og så "Bjørnebo" rejse sig over kun lyng og marehalmen, have lov
at sende alle deltagere i indvielsen af den nye bygning en hjertelig og broderlig hilsen og
velsignelse. Måtte Gud bruge "Jomsborg", som det står i dag, til stadig at være en planteskole for
tro - en plet i hans rige, fuld af den friske glæde, som et liv i Nåden bringer.
Tak til Gud for "Jomsborg" og til hans bygmester Holger Tornøe.
Når vi mødes til indvielsen af den nye spisesalsbygning i 2017, kan vi forhåbentlig sige:
"FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra", og Jomsborg vil forhåbentligt være det
værktøj, som giver børn og unge oplevelser, som de kan bygge livet videre på.
Erik Rasmussen, formand
Repræsentantskabet den 30. marts 2016

