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Nyt borgermøde om Campingplads og Vandrehjem  
  

Mødet holdes onsdag d. 16. september kl. 19.00 i den tidligere byrådssal på 
Skarridsøgade. 
  
Det første møde om campingpladsen og Skarridsøhjemmet  blev holdt d. 15. juni. Undertegnede har 
forsømt via nyhedsbrevet  at fortælle om mødets forløb og det videre arbejde. Derfor følger nu et kort 
resumé: 
  

Formålet med mødet var at drøfte, om borgerne i Jyderup er interesseret i, at der arbejdes videre 

med at skabe et projekt, der i hovedlinjerne vil bestå i en overtagelse af campingpladsen og 

Skarridsøhjemmet, hvor Skarridsøhjemmet omdannes til vandrehjem i samdrift med 

Campingpladsen. På mødet var det naturligvis også muligt at byde ind med andre projektforslag og 

søge opbakning til disse.  

  
Initiativgruppen (Søren Bøtker Pedersen, Jesper Jørgensen, Svend Aage Larsen og undertegnede) 

orienterede om de meget foreløbige tanker og muligheder, og forpagterparret (Hugo Hansen og 

Dorthe Johansen) orienterede om forløbet og deres ønske om at overtage campingpladsen. På mødet 

var der tilkendegivelser i alle retninger, men efter en længere drøftelse konkluderede aftenens 

ordstyrer  Poul Henrik Jensen (fra Jyderup Højskole) med forsamlingens tilslutning, at der på mødet 

var opbakning til et projekt, hvor byen overtager campingpladsen. Samtidig blev det nuværende 

forpagterpar opfordret til at indgå i det kommende projekt som forpagtere. Forpagterparret 

tilkendegav, at de ville overveje dette forhold. 
  

Konklusionen blev i overvejende grad præget af drøftelsen om campingpladsen og forpagterparrets 

helt konkrete situation, forstået på den måde, at det var vigtigt at få en hurtig afklaring omkring 

campingpladsen af hensyn til forpagterne, medens en vurdering af mulighederne for eventuel 

overtagelse af Skarridsøhjemmet blev set som en mere langvarig proces. Der var dog en del 

tilkendegivelser af, at der er store perspektiver i en overtagelse og omdannelse til vandrehjem og 

festlokale med mere.  

  
Efterfølgende blev initiativgruppen kontaktet af forpagterne. De havde forståelse for byens ønske 

om overtagelse af campingpladsen, men kunne ikke se sig selv som forpagtere, idet deres ønske har 

været selv at overtage pladsen. I initiativgruppen var vi kede af, at vi aldrig fik mulighed for at 

drøfte en mulig fremtidig aftale, men vi havde også forståelse for, at forpagterne havde behov for en 

hurtig afklaring af deres situation.    
  

Initiativgruppen har - på baggrund af tilkendegivelserne på borgermødet – etableret nogle 

projektgrupper, der hen over sommeren har undersøgt mulighederne for dannelse af en fond, der 

kan overtage campingpladsen og Skarridsøhjemmet, og vurderet driftsgrundlaget for 

campingpladsen og et vandrehjem (i Skarridsøhjemmet). Grupperne er nu så langt, at de kan 

præsentere nogle forslag, som kan danne grundlag for, at borgerne i Jyderup kan vurdere, om der 

bør arbejdes videre med planerne. Derfor indbyder vi til ovennævnte møde og håber, at rigtig 

mange kan og vil deltage. 

  


