Beretning 2020 for Landkolonien Jomsborg.
Brugen af Jomsborg.
Året 2020 har for os alle været et mærkeligt år med forsamlingforbud og aflysninger af lejre på
Jomsborg. Sommeren gjorde det muligt, at gennemføre sommerens lejre, da smitten i det gode vejr
var på det laveste. De fem der afholdt sommerlejre i 2020 var F.8 Søkreds, F.1 Lindevang, F.4 og
F.7. Ligeledes var en uge udlejet til K.25 Brønshøj. Helt almindelige sommerhold blev det ikke,
børnene og lederne blev inddelt i "familegrupper" og der blev holdt afstand mellem de enkelte
grupper. Det var ikke let, men sommerlejrene for børnene blev afholdt. Det lykkedes ligeledes at
gennemføre den traditionelle efterårslejr sammen med FDF Hvidovre. Lejren blev delt i to lejre, da
forsamlingsforbudet var på 50 personer. På den måde kom flest børn på efterårslejr. Lejrens tema
var "Filmen og den røde løber". Samlet var der 28 lejemål der blev aflyst, hvoraf de 7 var vores
egne. Halvdelen af ejerkredsenes kredsweekender blev gennemført.
Imellem de aflyste arrangementer var det årlige tilbagevendende OiO, som ellers er en fast tradition
på Jomsborg.
Driften af Jomsborg.
Som det også var med årets lejre, så måtte det vigtigste og traditionelle påskearbejdshold også
aflyses. Til gengæld har de mange aflyste weekender, givet en mulighed for en del mini
arbejdshold, beståeden af vores energiske forretningsfører og nogle enkelte personer.
Det har betydet, at pleje af grunden har stået i højsædet. Der er blevet ryddet for dødt kvas og grene,
træer er fældet og stubbe er fræset.
Mellem vores nabo på Jomsborgvej 30 og Højstedhus er opsat nyt hegn.
Der er lagt et stort arbejde i, at forbedre Jomsborgs P-plads, som er blevet udvidet og belagt med
stabilgrus. Dette er blevet udført i forlængelse af, at sivedrænet var blevet færdigt med
ombygningen, så det fremadrettet er blevet regnvejrssikret.
I led med at gøre Jomsborg som en bæredygtig lejr, så er der indført kildesortering af affald. Det
kræver en holdningsændring, at sortere affaldet i de forskellige typer.
Køkkenet er blevet opdateret i service og køkkengrej. Der er i spisesalsbygningen opsat
spritdispensere og papirholdere. Jomsborg har revideret vores rengøringsaftale, og vi har indført
faste hovedrengøringer. Der er ligeledes indgået en måtteaftale.
Der er opsat et raftetårn til Jomsborgs rafter, så de både er lettere, at få fat i og det forlænger
samtidig rafternes levetid.
I Riddersalen er der opsat projektor, og lærredsdugen er skiftet, så sollyset ikke generer ved brug i
dagtimerne. De sidste gamle træbænke vi have ved bålpladsen er udskiftet til samme type, som vi
har ved spisesalsbygningen. Løbende bliver Højstedhus istandsat så det bliver brugbart for tilsyn og
arbejdshold.
Nye projekter, som vi lavede forarbejdet til i 2020, er i 2021 blevet udført. Der er kommet nye
energirigtige vinduer i sovesalene, glasbur og familieafsnittet. Vægge og lofter er blevet malet,
sålbænke og vinduekarme er skiftet. Sovesalene har fået ny belysning, som kan dæmpes. I
famileafsnittet er mellemdøre skiftet, og der er foretaget en lyddæmpning mellem værelserne.
Jordvarmeunitten fra 2009 er skiftet til en ny og større enhed, og de to anlæg er ombygget til et
master-slave anlæg.
Laden nedbrændte den 17. august 2020, og branden blev anmeldt kl. 05.00 om morgenen af en
hundelufter. Laden blev opført af Holger Tornøe som hølade i 1940, laden overgik til Jomsborg i
1952, da Jomsborg fik Nordmarken. Brandtomten er nu totalt ryddet og årsagen er ukendt.

Bag kulissen.
Voldgiftsagen som nu havde stået på i tre år, blev i december berammet til en retsag den 8. februar
2021. De sidste processkrifter og klageskrifter gik frem og tilbage mellem advokaterne. Jomsborg
havde fremsendt et forslag til et forlig i februar 2020, men dette blev afvist af modparten.
Det var en lettelse, da Jomsborg vandt retsagen, og modpartens påstande blev afvist.
Jomsborg er i 2020 kommet på fuld bemanding i baglandet. Jørgen Sørensen som forretningsfører,
Mai-Britt Sørensen som kasserer og John Bagger-Petersen som regnskabsfører. Tilsyn varetages af
Per Jensen og Erik Schønherr. Ulrik Friis har taget sig af de tekniske udfordringer.
En stor tak til dem for en stor indsat i 2020, og en tak til alle de ledere, der under de svære forhold,
har afholdt lejre for børnene fra Frederiksberg.
Der skal ligeledes lyde en tak til Frederiksberg Ordningen, Hartelius legat og Hornsylds legat for
den økonomiske støtte.
Erik Rasmussen, formand.

