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CAMPINGPLADS: En 
byfond skal overta-
ge driften af Skar-
resø Camping. Der 
er tvivl om, hvorvidt 
forpagterparret i så 
fald vil fortsætte.

Af Palle Mogensen

JYDERUP: En fond skal sikre 
den fortsatte drift af Skarre-
sø Camping i Jyderup. Både 
med hensyn til fi nansierin-
gen, men også så borgerne i 
byen bevarer indfl ydelsen 
på, hvad der sker med stedet.

Til gengæld får ideen om 
at lave vandrerhjem i det nu-
værende Skarridsøhjemmet 
og sælge det og camping-
pladsen som en samlet »tu-
rist«-pakke ikke umiddel-
bart sin gang på jorden.

Det var hovedkonklusio-
nerne på et borgermøde, der 
blev holdt i aftes i den tidli-
gere byrådssal i Skarridsø-
gade i Jyderup.

Og fremmødet kunne få 
det til at gibbe i enhver ar-
rangør af et valgmøde, for 
den tidligere byrådssal var 
stuvende fuld, og en del del-
tagere måtte stå op, da der 
ikke var stole nok til alle.

Borgermødet var arran-
geret af tre grupper, som 
alle arbejder med Jyderups 
fremtid.

Det drejer sig om Fyrtårn 
4450, Bygruppen og Lokalfo-
rums kontaktgruppe.

- Vi vil meget gerne høre je-
res mening, så det glæder os, 
at så mange er mødt op, lød 
det fra en af arrangørerne, 
Preben Gajhede.

En livlig debat
Aftenens debat blev livlig, 
og der var absolut ikke enig-
hed blandt de fremmødte, 
hvor der også havde sneget 
sig fl ere politikere ind.

Nogle mente, at camping-
pladsen burde sælges til 
det nuværende forpagter-
par, men Anders Baagland 
mente som formand for den 
lokale erhvervsforening, at 
det er vigtigere, at der bliver 
tænkt fremadrettet og over-
ordnet.

- Hvis Jyderup fortsat skal 

udvikle sig, så er det vigtigt, 
at vi får nogle folk indover, 
der kan kigge på hele byen 
mere overordnet, sagde han 
og henviste til arrangører-
ne.

Det er Holbæks politikere, 
som i sidste ende skal give 
grønt lys for planerne, men 
det bliver ikke i morgen. 
Punktet bliver således taget 
af byrådsmødet.

Det sker for at give mere tid 
for arrangørerne til at fi nde 
ud af, hvad der er af mulig-
heder for oprettelsen af en 
fond, og om en drift af cam-
pingpladsen i det hele taget 
kan hænge sammen.

For det nuværende forpag-
terpar, Dorthe Johansen 
og Hugo Hansen, fi k mødet 
ikke det ønskede udfald. De 
har hele tiden meldt ud, at de 
meget gerne vil købe cam-
pingpladsen, så de får mu-
lighed for mere langsigtet at 

investere i stedet. Men den 
løsning var der ikke opbak-
ning til på borgermødet.

Årsagen var, at forsam-
lingen mente, at det som 
tidligere nævnt er vigtigt, 
at Jyderup som by fortsat 
har indfl ydelse på, hvad der 

foregår på og med camping-
pladsen. Selv om hovedpar-
ten af de fremmødte meget 
gerne så, at forpagterparret 
fortsætter på pladsen, så 
kommer der en dag, hvor 
Dorthe Johansen og Hugo 
Hansen afhænder stedet. Og 
nye ejere har måske andre 
planer for campingpladsen 
end resten af byen.

Konklusionen på mødet 
gjorde forpagterparret no-
get mismodigt, og der er stor 
sandsynlighed for, at denne 
sæson bliver parrets sidste 
på Skarresø Camping.

- Nu vil vi gå hjem og tæn-
ke over det nogle dage, men 
umiddelbart vender fi nge-
ren nedad. Jeg synes sta-
digvæk, at der er for mange 
ukendte faktorer i en even-
tuel forpagtning, fortæller 
Dorthe Johansen.

Fond blev løsning

Den ene halvdel af forpagterparret, Dorthe Johansen. Hun og Hugo 
Hansen havde gerne set, at de kunne købe campingpladsen.

Fremmødet på aftenens borgermøde i Jyderup var stort, og debatten var livlig. Meningerne om den frem-
tidige drift af Skarresø Camping var mange. Foto: Mik

» Nu vil vi gå hjem 
og tænke over det 
nogle dage, men 
umiddelbart vender 
fi ngeren nedad.

Dorthe Johansen, 
forpagter,

Skarresø Camping


