
1

Maja Matzen Lysgaard

Fra: Gudrun <gudrunshygge@gmail.com>
Sendt: 27. september 2019 16:16
Til: Plan
Cc: gudrunshygge@gmail.com
Emne: Jeg-søger-her-med-om-at-bliver-administrator.docx
Vedhæftede filer: Jeg-søger-her-med-om-at-bliver-administrator.docx

God dag til jer . 
Nu når jeg ser at da er komme lidt  gang i sagen omkring Skarridsøhjemmet í Jyderup . 

Jeg er meget interesseret i at sætte noget i gang i ejendommen . 
Jeg har arbejdet med turiste , kunstnere , har drøftet  mit /forskellige firma siden jeg var  omkring 20 år . 

Jeg sender hermed på et link mine tænker omkring Skarridsøhjemmet som i har også modtaget i 2018 . 
Håber i ser positivt på mine ide med ejendommen . 

Mvh 
Guðrún Hauksdóttir Schmidt 
Holbækvej 103  
4450 Jyderup  

Sendt fra min iPad 

HØRINGSSVAR 1



Jeg søger her med om at bliver administrator/ leder af  campingpladsen og 
Skarridsøhjemmet i Jyderup. 

Det vil give mig en stor glæde og jeg kan forsikre jer om, at jeg vil gå helhjertet ind i 
opgaven. 

De ambitioner, jeg har om fremtiden med Skarridsøhjemmet er, at det skal være, et vandrehjem, 
en høj klasse restaurant og andre faciliteter. Denne opgave finder jeg meget interessant og vil 
med glæde biddrage idéer til projektet 
Selv kan jeg også forstille mig et galleri, Wellness og andre relaterede projekter i ejendommen. 

Det er vigtigt for vores by, Jyderup, at tiltrække mennesker her til, der har gode visioner for byen 
og for miljøet. Det er meget vigtigt for projektet at menneskerne der har en passion og giver en 
positiv drivkraft til projektet 

For mig er det meget vigtigt for Jyderup at opretholde ambition for projektet og hele området. 

Jeg har mange spændende ideer om dette smukke sted, som kunne passe perfekt ind i dette 
smukke historiske hus. 

For mig, er mennesket et mirakel, som jeg aldrig bliver træt af at være omkring, og lære at kende. 
Jeg har det bedst når jeg kan hjælpe andre og give oplevelser til andre mennesker.  

Jeg er klar over, at for at påtage sig denne opgave, skal man være godt forberedt. Jeg har derfor i 
længere tid, undersøgt markedet, både i Danmark, men også i udlandet. For mig, er det vigtigt at 
søge ny inspirationer, men også konkrete praktiske oplysninger til at være så godt forberedt som 
muligt til opgaven. 

Jeg har talt med folk, som er interesseret i at arbejde med i projekter og jeg er i kontakt med en 
meget erfaren dygtig mester kok, som har mange års erfaring inden for restaurantbranchen i 
Danmark og Island. 

Jeg har været i kontakt med andre fagfolk, som er interesseret i at komme og arbejde, når vi går i 
gang. Det er meget vigtigt for mig, at få ansat folket fra det lokale område 

Min bagrund: 

Jeg har arbejdet med turister i over 30 år og har derfor en lang erfaring inden for området i at få 
folk til at føle sig velkommen og hjemme.  

Jeg er uddannet massør og til dags dato er har jeg min egen klink her i Jyderup. 

Jeg er også uddannet blomsterdekoratør som vil være en smuk fordel som baggrund i projektet. 
En vigtig del af at holde et sted som Skarridsøhjemmet, er at have øje for skønhed. Det er vigtigt 
at gæster oplever, at være i smukke omgivelser, både indenfor og udenfor.  

Jeg har vejledt mange til at åbne flere forskellige blomsterbutikker i Island.  
Jeg har givet foredrag og kurser om emnet. Jeg har også været dommer i konkuranser om samme 
emne. 

Derudover har jeg har boet i Jyderup Danmark siden 2004. 

Min familie. 

Jeg er en del af en stor familie i Island. 

Vi er syv søskende. En bror og seks søstre. 
Min mor er stadig i live og ved godt helbred. 
 Jeg har tre børn, to piger og en dreng, der har givet mig otte perfekte børnebørn. 
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Hele min familie besøger mig her i Jyderup en gang om året og nogle gange mere end én. Mine 
børn og børnebørn, føler at Jyderup er deres andet hjem. 
  
Min tid i Jyderup. 
  
 I Jyderup driver jeg Hyggestuen B & B . 
 Jeg har drivet gallerier og inviteret kunstnere til at udstille her, fra hele verden. 
 Jeg har gennem årene arrangeret flere  koncerter i Hyggestuen, både indendørs, men også ude i 
vores have.  
  
 Jeg har inviteret kunstnere fra Island til at bo og arbejde i Hyggestuen, Det har været en stor 
inspiration for kunstnerne at arbejdet her i Jyderup omgivet af skov og natur. Det har være en stor 
inspiration for deres arbejde. Det er en af de idéer og erfaringer jeg har til Skarridsøhjemmet. At 
invitere kunstnere til Jyderup til at udstille og arbejde, er en stor reklame ud i den store verden for 
byen. 
  
Med min mange års erfaring inden for området, ser jeg mig selv som det perfekte person til 
opgaven. 
  
Jeg glæder mig til at høre fra jer. 
  
MVH 
  
Gudrun Schmidt Hauksdóttir ( født den 1 September 1955)  
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Det er dejligt at der nu er gang i planerne for Skarrisøhjemmet, idet at vi syntes at det er synd at det står mere eller 
mindre ubenyttet hen. 

I henhold til planforslag til Skarridsøhjemmet er det vigtigt for os at pointere at man fra kommunens side må sikre 
sig at det IKKE sælges uden klausuler omkring anvendelse til vandrehjemslignende anvendelse til turismerelaterede 
formål. 

Det er vigtigt at der ikke pludselig sælges til boligspekulanter…… 

Hvis det skal anvendes til andet end turistformål må vi forvente at det genetableres til pensionistrelaterede boliger. 

Ang, byggezone ville det være rart at kunne se hvor den byggezone er tiltænkt at være…… 

Som nabo er det vigtigt for os at vide hvor og hvordan byggezonen er , og om man har tænkt at overholde denne, 
dette fordi vi desværre har dårlige erfaringer fra bebyggelsen på vores nordside, hvor plan og byggelinie pludselig 
blev ændret….. 
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