Beretning for Landkolonien Jomsborg 2017
Indvielsen.
2017 blev et særligt år i Jomsborgs historie, hvor vi den 29. april 2017 kunne indvie den nye
spisesalsbygning. En festdag, hvor regnen stoppe lige akkurat, da busser og gæster ankom. Det blev
en dag med over 300 gæster. Vi kunne glæde os over, de mange, der ville være med til at markere
indvielsen af den nye bygning. Udover kredsenes børn, ledere og forældre, var repræsentanter fra
hovedbestyrelsen, vores forbundssekretærer, ledere fra FDF kredse udenfor Frederiksberg,
Jomsborg Venner, Frederiksberg Sogns Ungdom, Frederiksberg Idræts Union, tidligere ledere,
arkitekter, entreprenører og nære venner af Jomsborg.
Det var en særlig glæde, at repræsentanter fra bestyrelse og direktion i Schouw & Co (Hornsylds
legat) havde fundet vej til Jomsborg. Ligeledes glædede det os, at Hartelius' Legat, Danske Banks
erhvervafdeling og Frederikssunds borgmester deltog i dagen.
Dagen startede med, at flaget blev sat til fuld musik. Derefter var der morgenandagt med pastor Per
Ramsdal og med musikledsagelse af FDF Gladsaxe Brass Band, som efterfølgende gav en koncert i
spisesalen. Som det byder sig, var der taler af formanden for Jomsborg, Frederikssunds borgmester
John Schmidt Andersen, Marianne Thisgaard fra hovedbestyrelsen, CUBOs arkitekt Ib Valdemar
Nielsen, forbundssekretær Anna Vistesen og FDF Samvirkets formand Else Fog. Borgmester John
Schmidt Andersen afslørede sammen med Jomsborgs formand grundstenspladen, som var skænket
af Jomsborg Venner. Jomsborg serverede en buffet, som var leveret af Kulhuse Kro. Som minde om
dagen, fik alle, der ønskede det, et Jomsborg krus og en Jomsborg pins. En stor dag, som
markerede afslutningen på et historisk byggeri på Jomsborg. En tak for alle de flotte gaver
Jomsborg modtog på dagen.
Kredsenes brug af Jomsborg.
Allerede inden indvielsen havde de første to Frederiksberg kredse en debut med kredsweekend i den
nye bygning. Begejstringen var stor. En fantastisk spisesal med en god akustik. Et ildsted i
ankomsten, og ikke mindst en fantastisk udsigt fra spisesal og grupperum. Ligeledes var
begejstringen for vuet over Jomsborg fra køkken og Tv-stue. Selvom vi først officielt åbnede 1. maj
for benyttelsen af Jomsborg, så har det ikke manglet på benyttelse af Jomsborg i 2017.
Kredsweekends og sommerhold har trukket fulde huse.
Det blev til tolv kredsweekends, fem sommerhold fordelt over hele skoleferien, en efterårslejr og
det årlige OiO arrangement. Belægningen har været meget flot, enkelte af vores kredse har haft
overbelægning, og resten har dog en mere normal belægning. OiO slog igen i år rekord med over
650 deltagere. Selvom mange af lederne mange gange når på Jomsborg i løbet af året, så kan vores
forretningsfører Michael Jensen stadig samle en stor flok til det årlige arbejdshold i påsken.
Jomsborgdagen blev trods indvielsen afholdt, men fremmødet var beskedent, og det var forventet.
Vi havde et særligt besøg på Jomsborg, Frederiksberg kommunes folkeoplysningsudvalg havde
forlagt deres møde til Jomsborg. Et besøg, hvor vi fik vist, hvad Jomsborg er.
Vi har mange henvendelser om leje af Jomsborg. Vi er meget kritiske med hvem vi udlejer til, men
efterspørgslen er så stor, at vi hurtigt får fyldt kalenderen. Samlet blev det til 65 døgn. Vi har selv
været der i omkring 78 døgn, som er pænt over det, vi har i vores aftale med Frederiksberg
kommune. En tak til alle de ledere, der sikrer, at de frederiksbergske børn kan få nogle gode
oplevelser på Jomsborg.
Anlægsprojektet.
Efter det store byggeri, skulle vi have styr på områderne omkring bygningerne, indkørsel mm.

Vi fik udarbejdet et projekt af landskabsarkitekt Schønherr A/S, og arbejdet påbegyndtes i
forbindelse med indvielsen af vores entreprenør. Desværre levede udfaldskravene ikke op til det
ønskede projekt. Vi har således været i dialog med vores entreprenør, og er ikke nået til enighed om
en omgørelse af arbejdet. Vi er nået dertil, at vi via vores advokat skal have udført syn og skøn af
det udførte arbejde. Dette har sat arbejdet i stå til stor gene for os og brugerne af Jomsborg. Denne
opgave har ikke gjort det lettere som formand, at være bygherre på byggesagen.
Bag kulissen.
Jomsborg er en stor lejr at drive. Den kræver mange frivillige hænder, men vi kan ikke klare os
uden lidt betalt hjælp. Vores forretningsfører Michael Jensen står for den daglige drift i samarbejde
med vores tilsyn Per Jensen og med rengøringsassistance af Brian Petersen. Her har Erik Schønherr
kommet os til hånde, da Erik S. bor lokalt, og hurtigt kan assistere. Ulrik Friis har arbejdet videre
med at få udvidet IHC og anden teknik til også at gælde for sovesalsbygningen. Et projekt, som vil
være færdigt i 2018. Det er blevet til mange timer på Jomsborg for de fem personer.
Der skal lyde en meget stor tak til dem alle for en meget stor indsat for Jomsborg i 2017.
Men så er der også den administrative side med bl.a økonomien og udlejningen. Philip Marcussen
har som Jomsborgs kasserer gennem nu 16 år varetaget Jomsborgs pengekasse og forvaltet vores
midler. I de seneste år er det i samarbejde med vores regnskabsfører John Bagger-Petersen. Philip
har ligeledes stået for udlejningen. Da Philips helbred de sidste par år er blevet ringere, og sidst på
året har måttet være indlagt, så er det tid til, hvor vi må finde en afløser for Philips.
Vi er meget taknemmelige for på den måde Philip gennem årene har fået skabt en professionel
økonomistyring. En meget stor tak til Philip for 16 år på kassererposten.
I Philips ufrivillige fravær, har jeg midlertidigt påtaget mig kassererfunktionen og udlejningen.
Jomsborgs fremtid.
Med kredsene på Frederiksberg, som gennem de seneste år har haft fremgang, og et Jomsborg, der
har en gunstig økonomi, tegner det lyst for Jomsborg. Jomsborg er med sine 115 år, en gammel
sommerlejr, med gode traditioner og oplevelser, men også en sommerlejr som er ført op til en
moderne lejr, som kan indfri alle de forventninger, der kan stilles til fritidsfaciliteter i 2018 og
fremover.
Med venlig hilsen
Erik Rasmussen, formand.

