Jomsborgs beretning 2019.
Brugen af Jomsborg.
Jomsborg har igen i 2019 været et stort aktiv for de frederiksbergske kredse. Sommeren havde fem
sommerhold, F.6, F.7, F.4, F.8 og et fælleshold for F.1 og F.8.
Derudover havde kredsene de sædvanlige to kredsweekender for hver kreds.
En god tradition er blevet opbygget omkring efterårslejren, en efterårslejr for FDF Frederiksberg og
med besøg fra FDF Hvidovre. I alt 99 deltagere og en masse dinosaurer. Ledelsesteamet har stået
bag de sidste seks efterårslejre, så vi må håbe, de vil fortsætte nogle år frem endnu. Hvert år har
lejren fået lavet en hættetrøje til alle deltagerne med temaet fra lejrens logo.
I år blev hoppepuden udskiftet til en ny i FDF blå farve. Den tidligere var godt slidt og fra FDFs
jubilæum i 2002. "Out in October" fyldte igen Jomsborg med ca. 700 deltagere, en weekend som
giver FDF deltagerne den helt store oplevelse.
Jomsborgdagen samlede igen pænt antal gæster, som nød det gode vejr, bøfferne på grillen, og FDF
Gladsaxe Brass Bands koncert.
Jomsborgs udlejning i weekenderne var præget af FDF kredse og de faste spejdergrupper, som år
efter år lejer Jomsborg. FDFs Hovedbestyrelse havde også fornøjelsen af at "prøve" Jomsborg til
HB møde. Udlejning varetages af Jomsborgs formand, som sætter en ære i at udlejningen foregår til
målgruppen, FDF og spejdere.
Lejren Jomsborg.
Da Jomsborgs bygninger er af rimelig høj standard, er der mulighed for gøre lidt ekstra på lejren.
Vores nye spisesalsbygning er alle meget glade for, også flagspætterne er glade for bygningen.
Ti centimeter under murkronen har en flagspætte lavet ca. 10 huller i spisesalsbygningens
beklædning, så brædderne skal skiftes. For at forbedre lejrens Internet, har Jomsborg fået indlagt
fiber, så vi kan have en stabil forbindelse. Spisesalen er blevet udstyret med en projektor og med
tilhørende lærred. Køkkenet har fået flere skuffer, og er blevet opdateret i køkkengrej og service, så
alle ønsker kan imødekommes. Der er opsat en hjertestarter med elektroder for både børn og
voksne. I påskens arbejdshold blev der udført mange forskellige opgaver. Her kan nævnes shelterne,
der fik ny membran og nyt grønt tag. Foran familieafsnittet blev der lagt fliser, endda med teksten
FDF, da det var en sandgrav efter byggesagen.
Det har i mange år været et tilbagevendende problem, at nogle uvedkommende mente, at de havde
ret til at gå ned gennem Jomsborg til stranden. Et ønske efter mange år, var en ny skiltning på
stranden, der markerede, at Jomsborg har lukket strand, og at marehalmen var Jomsborgs grund.
Skiltene blev rejst i påsken, men det skabte også en utrolig shitstorm og ballade, selvom skiltene
stod inde på Jomsborgs grund. Der blev foretaget hærværk på skiltene. Jomsborg har
overfredningsnævnets kendelse fra 1971 på, at Jomsborg har lukket strand. Vi indgik en aftale med
Hornsved Grundejerforening, at deres medlemmer gerne måtte bade fra Jomsborgs strand, mod at
man respekterede, at området ovenfor hybenbuskene var "privat" grund. Efterfølgende blev skiltene
nedtaget igen.
På tredie år kører vi en sag om anlægsprojektet. Det handler om den pladsstøbte beton, der blev
udført efter byggeriet. Der er tale om fejl og mangler, som entreprenøren ikke vil acceptere, som
ikke håndværksmæssigt korrekt udført. Der har været Syn og Skøn på arbejdet, som advokaterne
har forholdt sig til, men ikke er enige om. Sagen forventes afsluttet i 2020, enten som forlig eller i
voldgiftretten. Bestyrelsen har reserveret de første tre måneder i 2021 til en ny belægning.

Hele Damark er druknet i regn, det har vi også mærket på Jomsborg. Umiddelbart efter OiO
regnede det rigtig meget i oktober måned, således at sivedrænet fra den nye bygning ikke kunne
følge med. Vi er nu igang med, at udbygge sivedrænet, så det kan blive regnvejrssikret.
Bag kulissen.
Bestyrelsen har arbejdet med afklaring om Jomsborgs status som "ejerfællesskab", bistået af
advokat og statsautoriserede revisorer. Resultatet blev at Jomsborg er en almennyttig organisation,
som så skal have tilføjet en formålsparagraf og en ophørsparagraf i Jomsborgs vedtægter.
I løbet af 2019 har Jørgen Sørensen taget over som Jomsborgs forretningsfører efter Michael
Jensen. Jørgen Sørensen skal efterfølgende vælges som ny forretningsfører. Michael Jensen har
været Jomsborgs forretningsfører gennem 15 år. Vi skylder alle Michael en meget stor tak for hans
utrolige store og energiske indsats, som Michael har ydet for Jomsborg gennem de 15 år. Michael
havde Jomsborg i blodet, og vi håber Michael kan få tid til at deltage på Jomsborgs kommende
arbejdshold.
Jomsborg har med 2019 regnskabet skiftet eksternrevisor til Deloitte.
Kassererposten har været vakant fra sidste repræsentantskabsmøde, hvor Allan Bo Schønberg ikke
ønskede at genopstille. En tak til Allan for din indsats i din periode som kasserer for Jomsborg.
Jomsborgs regnskabsføring er udført af Jomsborgs regnskabsfører John Bagger-Petersen i
samarbejde med Jomsborgs formand. Ny kasserer tiltræder i 2020.
Hornsyld og Hartelius legater har stor betydning for Jomsborgs fremdrift, som sammen med
tilskuddet for egenbenyttelse fra Frederiksberg kommune og lejeindtægter fra fremmede, er
rygraden i Jomsborgs økonomi.
Dagligdagen på Jomsborg varetages af Per Jensen og Erik Schønherr, der med stor omhu sikrer et
Jomsborg der fungerer til alles tilfredshed. Ulrik Friis har været en stor hjælp med, at få den
tekniske del af Jomsborg til at fungere. En stor tak til de ovennævnte personer, for deres indsats for
Jomsborg.
I 2018 nedsatte repræsentantskabet et perspektivplansudvalg, som nu har barslet med en rapport,
som nok mere er en "ønskeliste" end en perspektivplan. Materialet er udarbejdet ved workshops i
kredsene og ved en fælles weekend på Jomsborg. Bestyrelsen er præsenteret for rapporten for den
videre behandling.
Jomsborg Venner startede som en selvstændig støtteforening for Jomsborg i 1963. I 2019 overgik
Jomsborg Venner til Jomsborg. Jomsborg Venner har stadig en gruppe af støtter, som også kommer
på Jomsborgdagen.
Jomsborg er en sommerlejr, og ingen lejre uden nogle friske ledere og seniorer. En stor tak til alle
de ledere og seniorer, der sikrer, at de frederiksbergske børn kan komme på lejr.
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