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Lokalforummødet om Campingpladsen og Skarridsøhjemmet 

Mødet blev holdt d. 16/9 med omkring 65 deltagere. Projektgruppen bestående af Carsten Boesen, 

Steen Steensen og Niels Agerbo, har siden mødet d. 15/6 dels undersøgt mulighederne for 

etablering af en fond, der kan overtage Campingpladsen og/eller Skarridsøhjemmet med henblik på 

omdannelse af sidstnævnte til vandrehjem og restaurant, dels vurderet driftsmulighederne for 

Campingpladsen alene eller som en samlet enhed bestående af campingplads, vandrehjem, 

restaurant og mødelokaler. Gruppen fremlagde et meget spændende projekt. Hele projektet er 

beskrevet i de vedhæftede bilag. På baggrund af de nødvendige investeringer i Campingpladsen 

vurderer projektgruppen, at det vil være mere end vanskeligt at sikre en rentabel drift af 

Campingpladsen alene, hvorfor gruppen anbefaler en samlet løsning. Disse forhold er beskrevet i 

ovennævnte bilag. 

 

Den umiddelbare reaktion på projektgruppens præsentation var stor begejstring, mange så forslaget 

som et stærkt og visionært løft for byen, som kan styrke handelslivet, give øget turisme, tiltrække 

ny borgere og styrke byens fællesskab.  

 

Der var imidlertid også mange, som gav udtryk for, at planerne nok var spændende, men at det 

alligevel ville være bedre for Campingpladsen, hvis de nuværende forpagtere kunne få lov til selv at 

overtage pladsen og selv stå for udviklingen af den. Specielt var det en stor bekymring, at 

tidshorisonten for en realisering af projektet ligger så langt ude, at det er vanskeligt at se, at pladsen 

kan åbne i foråret 2016 med nye ejere og en ny forpagter. Initiativgruppen kunne kun medgive, at 

der kan være stor usikkerhed omkring tidsperspektivet. Først skal byrådet beslutte, om de vil udbyde og 
hvordan, dernæst skal udbudsmaterialet udarbejde, så skal der gives bud, og der skal træffes beslutning. 
Hvis byen så vinder udbuddet, skal fonden endeligt etableres, der skal skaffes midler til renovering og 
ombygninger, og der skal ansættes en forpagter. Selvom projektgruppen og muligvis flere grupper vil 
arbejde videre samtidig med den kommunale afklaring, vil der gå en del måneder! 
Byrådsmedlem og borger i Jyderup, Finn Martensen, pointerede dog, at indtil videre er Campingpladsen 
kommunens, og dermed er det også indtil videre kommunens ansvar om Campingpladsen åbner igen til 
foråret. 
 
Lidt firkantet sagt havde nogle borgere fokus på byen og byens udviklingsmuligheder herunder et stort 
ønske om at bevare og styrke Campingpladsen, medens andre borgere havde fokus på sikre og styrke 
Campingpladsen her og nu til gavn for byen. 
 
På mødet d. 15/6 blev konklusionen, at der blandt de fremmødte var et udtrykt ønske om at byen på en 
eller anden måde skulle overtage Campingpladsen så vidt muligt med de nuværende forpagtere, der blev 
også givet udtryk for, at det kunne være perspektivrigt, at byen overtog Skarridsøhjemmet. Siden har de 
nuværende forpagtere meddelt, at de ikke ønsker at indgå i dette projekt, idet deres ønske er selv at 
overtage Campingpladsen.   
 
På mødet d. 16/9  var formålet at afklare, om der fortsat er basis for at videreføre arbejdet ud fra de 
tidligere tilkendegivelser. Målt på de faldende bemærkninger i relation til mødets formål blev det mødets 
konklusion, at vi nu har et spændende og visionært projekt for byen, som det er værd at arbejde videre 
med – så det, er det, vi gør. 

 


