Uddrag af Jomsborgs samlede "Beretning og Årsregnskab 2018".
Spisesalsbygningen.
Årets gang på Jomsborg i 2018, var det første hele år, hvor vi fik glæde af den nye
spisesalsbygning. Der er blevet taget godt imod bygningen. Alle er meget begejstret for brugen af
den. Bygningen har været igennem sin 1 års gennemgang, hvor vi gennem 2018 har fået rettet de
ting, der blev påpeget. Vi har lært bygningen at kende på godt og ondt. En af de ting, som var til
gene, var når regnen trommede på sålbænken. Dette blev løst med en ændring af faldet på
murkronen, så regnvandet faldt den rigtige vej. Ikke kun regnen drillede, men også solen, så der
blev monteret sol-afskærmning på køkkenvinduerne mod syd. Den meget flotte sommer, som vi alle
har fået glæde af, gjorde dog, at vi var meget spændt på om bygningens mos-sedum tag kunne
overleve, men alt tyder på, at det er mere hårdført end vi troede. Ventilationssystemet for
værelserne blev lyddæmpet, så det ikke generede nattesøvnen. Depotrummet er indrettet med reoler
og et Frederiksbergskab til brugernes anvendelse. Ankomstrummet fik møbler i friske farver, som
gav rummet en ekstra dimension. Resten af bygningen blev ligeledes opdateret med møbler. I
spisesalen blev platte nr. 14 ophængt, som viste den nye spisesal. Platten er malet af Inge
Schønherr, og doneret af Jomsborg Venner.
Sovesalsbygningen.
I løbet af 2018 er sovesalsbygningen blev opdateret, så den også kan styres via Jomsborgs IHC
system. Hele sovesalsbygningen har også fået wifi til glæde for lejrdeltagerne.
Bjørnebo.
Salen har fået nye borde og stole, 110 stabelstole som er placeret i seks rullevogne, og seks
klapsammen borde med hjul. En nyttig opdatering af møblementet i salen. Samtidig har scenen fået
ny linoleum. Der er ligeledes kommet wifi i salen, så hele Jomsborg nu har dækning.
Højstedhus.
Stuehuset er ved at blive sat istand. I 2018 har vi skiftet taget, og de fleste af vinduerne. Ligeledes
er gavlene blevet malet. Resten af siderne males i 2019. Garagerne er et stort aktiv for
arbejdsholdene på Jomsborg. Her opbevares vores havebrugsmaskiner, og samtidig fungerer den
ene garage som værksted for arbejdsholdene og tilsyn. I garagen har vi også vinteropbevaring af
Jomsborgs båd "Holger Danske", som vores tilsynsførende har istandsat i løbet af 2018. Jomsborg
har i 2018 investeret i en ny multihavemaskine, som med tilbehør, kan løse alle de opgaver, der
tidligere måtte udføres med håndkraft og ved hjælp af "Tøffe". "Tøffe" er Jomsborgs gamle
Ferguson traktor, som vi stadig har glæde af. Den nye multihavemaskine er en kæmpe hjælp for de
der tager en tørn på Jomsborg. Den burde vi have haft for flere år siden.
Anlægsprojektet
Det kan godt se ud til, at det står i stampe, men bag kulissen er der aktivitet. Syn og Skønssagen
kører, da vi er endt som en voldgiftsag. Det er juraen mellem de to parter, der er igang. Vi har haft
syn og skøn på Jomsborg, og nu afventer vi kun en endelig afgørelse, så vi kan komme videre i
sagen. Vi forventer en snarlig afgørelse her først i 2019.
For at pynte lidt på pladsen foran spisesalen, har vi anskaffet 9 solide bænkesæt, til erstatning af de
tidligere bænkesæt af træ.
Kredsenes og andres brug af Jomsborg.
Vi arbejder mod, at FDF og spejdere er Jomsborgs hovedmålgruppe, og det er på mange måder
lykkedes i 2018. Da bookningen er langsigtet, så vil vi se, at det vil lykkes endnu bedre i 2019 og
2020. Vores egenbenyttelse er blevet til tolv kredsweekender, seks sommerlejre og en efterårslejr.
Yderligere har vi haft otte FDF arrangementer, som er af FDF kredse uden for Frederiksberg, OiO
og Jomsborgdag mm. Vi har også fem spejdergrupper, som er meget faste brugere af Jomsborg.

Musikskoler er meget glade for Jomsborg, da der er plads til at øve og vores akustik er meget fin, så
seks musikskoler er tilbagevendende brugere af Jomsborg. Vi tæller også fire almindelige
foreninger, og sluttelig har tolv lejrskoler været brugere af Jomsborg i 2018.
Vi kan særlig nævne, at vi tæller store hold, særdeles i sommerferien fra vores egne kredse. Med
nogle af vores kredses store medlemstal har Jomsborgs 98 sengepladser været i underkanten. Selv
efterårslejren talte omkring 107 deltagere, hvor en 1/3 var gæster fra FDF Hvidovre. Lejren var en
piratlejr, som selv fangede både de små og store. Det helt store arrangement er stadig OiO, hvor
over 781 deltagere havde fundet vej til Jomsborg, heraf 153 var instruktører. På Jomsborgdagen
havde vi glæde af FDFs Gladsaxe Brass Band, som underholdte, og Jomsborg Venner overrakte et
nyt flag og platten til spisesalen.
Bag kulissen
Jomsborg har i 2018 været igennem en større drøftelse om status som foreningen, da ejerfællesskab
er en størrelse, der ikke passer ind i lovgivningen. Ved assistance fra revisorer og jurister, er dette
forhold ved at finde sit rette leje. Dette vil i løbet af 2019 finde sin rette plads med bla. tilpasning af
vedtægter.
Jomsborg drives af en gruppe af personer, som får hverdagen til at hænge sammen. Det gælder for
drift, økonomi og administration. Disse personer skal have en tak for den store indsat, der ydes. Her
tænker jeg også på de personer, der ved arbejdshold har været med til at give en hånd med. Dog kan
man ikke undgå, at nævne nogle enkelte navne. Michael Jensen, der nu har overtaget udlejningen,
hvor han sammen med Per Jensen sikrer den daglige drift. Erik Schønherr, der kommer hver gang,
der er noget akut, eller der skal foretages en rundering. Ulrik Friis, der har det tekniske overblik ,og
holder teknikken igang. Allan Bo Schønberg og John Bagger-Petersen, der med stor dygtighed
styrer lejrens finanser.
I 2018 nedsatte bestyrelsen et udvalg med Jomsborgs næstformand Jørgen Edelbo i spidsen. Et
udvalg, der skulle kigge ind i fremtiden, og gerne udarbejde en Perspektivplan for Jomsborg ver.
3.0. Udvalget skulle gerne barsle med noget i løbet af 1. halvår af 2019.
En tak til alle i bestyrelsen, og ikke mindst alle de ledere, der sikrer, at børnene får nogle fantastiske
lejre på Jomsborg. Men vi glemmer heller ikke vores legater, fra Hornsyld og Hartelius, der er
underlaget for, at vores børnearbejde kan gennemføres på Jomsborg.
Erik Rasmussen, formand.

