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Jyderup, helhedsplanen og Campingpladsen 

Når undertegnede i disse nyhedsbreve skriver vi, omfatter dette vi altid kontaktgruppens 

medlemmer, og dermed skriver jeg på vegne af kontaktgruppen. I det følgende er vi en anden 

gruppe, hvis sammensætning jeg først vil begrunde og beskrive:  

 

Fyrtårn 4450 er en gruppe af erhvervsfolk, der med Jyderups Helhedsplan som baggrund, arbejder 

med branding af Jyderup, samarbejdet med Naturpark Åmosen og med udvikling af 

Naturakseområdet (Fra Sølyst til Campingpladsen). 

Bygruppen er en arbejdsgruppe, der bl.a. arbejder for udvikling af byen i henhold til Helhedsplanen, 

herunder byens åbning mod søen og naturaksen. 

Kontaktgruppen søger bl.a. at koordinere arbejdsgruppernes indsatser med Helhedsplanen som 

pejlemærke. 

 

I slutningen af april kunne man i pressen læse, at forpagterne af Skarresø Camping, Hugo Hansen 

og Dorthe Johansen må opgive at fortsætte forpagtningen af Campingpladsen, som følge af 

manglende vedligeholdelse og et utilfredsstillende samarbejde med Holbæk kommune. Dette skabte 

stor opmærksomhed i Jyderup, og der blev hurtigt oprettet en gruppe ”Bevar Skarresø Camping” på 

Facebook. 

 

Campingpladsen har sin egen plads i Helhedsplanen for Jyderup, og den er en væsentlig del af 

Naturaksen, ligesom den indgår i samarbejdet omkring Naturpark Åmosen. Søren Bøtker Pedersen 

og Jesper Jørgensen fra Fyrtårn 4450, Svend Aage Larsen fra Bygruppen og undertegnede fra 

kontaktgruppen blev hurtigt enige om, at der var behov for, at vi samledes for at drøfte, hvad den 

aktuelle situation kunne betyde, dels for forpagterne og dels for byens udviklingsplaner. Det er 

denne gruppe, der i det følgende udgør et vi. 

 

Vi holdt møde med Hugo Hansen for at blive klogere på, hvad problemerne er, og undertegnede 

deltog i mødet på Campingpladsen, som ”Bevar Skarresø Camping” havde indbudt til. På mødet 

kunne medlem af byrådet, Steen Klink, fortælle, at sagen om Campingpladsen vil blive drøftet på 

kulturudvalgets møde d. 1/6. Det var vores hensigt, at prøve at beskrive nogle handlemuligheder, 

som kunne indgå i kulturudvalgets drøftelse af sagen. Det var der imidlertid ikke tid nok til! Ikke 

mindst fordi, vi samtidig er opmærksomme på, at det nuværende Skarridsøhjem, som ligger ganske 

tæt på Campingpladsen, bliver tomt i begyndelsen af det nye år. Dette åbner et nyt og større 

perspektiv, kan Skarridsøhjemmet omdannes til vandrehjem og drives sammen med 

Campingpladsen, og kan Jyderup derved skaber sig en endnu stærkere profil på turistområdet? Det 

vil bl.a. gavne handelslivet og være med til at skabe et mere aktivt byliv helt i tråd med 

Helhedsplanens udviklingsperspektiver. 

 

Vi har holdt møde med Hugo Hansen og Dorthe Johansen og talt lidt om disse perspektiver. De er 

umiddelbart mest interesseret i at overtage Campingpladsen og drive den i et tæt samarbejde med 

byen, men de har også forståelse for, at byens borgere måske ønsker en anden og mere omfattende 

løsning.  

 

Indtil videre har vi drøftet alt dette i vores lille gruppe, men vi tegner ikke Jyderups borgere. Vi har 

derfor brug for at få åbnet debatten om de muligheder, der er. Er Jyderups borgere interesseret i, at 

vi satser mere på turisme? Er det realistisk at drive et vandrehjem i Jyderup? Kan et vandrehjem 



også tilbyde andre muligheder for byens borgere? Er det muligt at sikre finansiering til overtagelse 

og ombygning af Skarridsøhjemmet? Der er mange andre spørgsmål, men der er også spændende 

muligheder.  

 

I vores gruppe synes vi, at det bedste ville være, at byrådet kunne se et perspektiv i, at en satsning 

på turisme i Jyderup ville kunne skabe værdi for ikke blot Jyderup, men for hele kommunen, og at 

det dermed kunne være en kommunal opgave at drive campingplads og vandrehjem. Intet tyder på, 

at byrådet tænker sådan, og derfor er det store spørgsmål, om borgerne i Jyderup kan se 

perspektiverne og selv vil satse!       

  

Vi giver mulighed for at drøfte alt dette på et stort åbent borgermøde:  

 

Mandag d. 15. juni kl 19.30 i den gamle byrådssal. 

 

Vi ved godt, at det er midt i valgkampen, men vi håber alligevel, at rigtig mange borgere vil møde 

op denne aften. Med dette nyhedsbrev er vi kun i kontakt med en lille del af Jyderups borgere, men 

du kan være med til tale om ovenstående med venner, familie og arbejdskammerater og på den 

måde, få gjort opmærksom på, at det er nu, der skal handles, hvis vi ønsker indflydelse. Formanden 

for udvalget for kultur og fritid, Emrah Tuncer har lovet at deltage i mødet og fortælle om 

kulturudvalgets beslutning d. 1/6. Da Emrah Tuncer også deltager i valgkampen, kan han blive 

forhindret, men i givet fald vil et andet af udvalgets medlemmer deltage. 

 

Vi vil inden mødet udsende en nærmere beskrivelse af mødets formål, indhold og forløb.    

  

I skrivende stund er dagsordenen til mødet d. 1/6 blevet offentliggjort. Ved at følge nedenstående 

link, kan du under punkt 54 læse, hvad det er, politikerne vil drøfte på mandag:  

 

[Linket er ikke længere gældende] 

 

Politikerne vil, som det fremgår, drøfte om Skarridsøhjemmet og Campingpladsen skal sendes i et 

projektudbud eller om Campingpladsen alene skal sendes i et projektudbud. Et projektudbud vil 

betyde, at Jyderups borgere vil kunne få maksimal indflydelse på, hvordan stederne kan udvikle sig, 

hvis vi ønsker det - og hvis vi kan skabe et holdbart projekt, der også kan finasieres. Det behøver 

imidlertid ikke kun at være et projekt i den retning, vi her har antydet. Projektudbudsformen 

betyder, at alle har ret til at byde ind med gode projekter til gavn for Jyderup.  

 

Der er nok at drøfte, og der kan blive nok at arbejde videre med, hvis vi vil. Kom til mødet d. 15/6.   

 

Venlig hilsen 

 

Preben Gajhede 
 


