
Borgermøde den 16. september 2015



Baggrund
Holbæk Kommune ønsker at sælge campingpladsen.

Borgermøde afholdes i juni 2015, hvor der åbnes mulighed for, at byen kan 
købe Skarresø Camping.

Forpagterne meddeler, at de ikke ønsker at forpagte Skarresø Camping af en 
eventuel Jyderup Fond.

Arbejdsgruppe nedsættes i juni 2015.

Projektgrundlag afleveres august 2015.

Borgermøde den 16. september om de fremtidige muligheder.



Arbejdsgruppen & kommissoriet
Arkitekt Carsten Hjort Boesen

Adm. direktør Steen Steensen

Drifts- & udviklingschef Niels Agerbo

Arbejdsgruppens kommissorium er at afsøge mulighederne for at oprette en 
fond, som kan overtage campingpladsen og Skarridsøhjemmet, beskrive 
mulighederne for at drive campingpladsen, vandrehjem og restaurant i Jyderup, 
og komme med anbefalinger til campingpladsens fremtid, hvis kommunen kun 
vælger at gå videre med salg af campingpladsen til Jyderup Fonden.



De to scenarier
Arbejdsgruppen opstillede to scenarier for arbejdet :

Scenario I:

Køb af Skarresø Camping.

Scenario II:

Køb af Skarresø Camping & Skarridsøhjemmet.

Der er i den følgende gennemgang lagt vægt på scenario II, da campingpladsen 
indgår i begge scenarier.



Scenario I
Jyderup opretter en fond, som køber Skarresø Camping med henblik på at 
renovere den og forpagte den ud.  Der er bl.a. behov for nye toilet-, bade- og 
køkkenfaciliteter samt ny fælles bygning med kiosk, reception, TV-stue samt 
forpagterbolig. 

Arbejdsgruppen har bekræftet det tidligere forpagterpars overslag over 
investeringer i renovering af campingpladsen. Arbejdsgruppen vurderer, at 
campingpladsen skal renoveres for 4-6 mio. kr.  Hvordan midlerne skal skaffes 
er uafklaret. 

Den store udfordring er, at selv med en betydelig indsats for at øge 
belægningsgraden og dermed en forventning om en fordobling af den 
nuværende opsætning til et niveau omkring 1 mio. kr. vurderer 
arbejdsgruppen, at indtjeningen i bedste fald vil være svagt negativ, 
dvs. -150.000 – 0 kr.



Scenario I

tkr. 2* 3* 4*

Omsætning 470 780 1.050

Dækningsbidrag 247 318 496

Faste omk. & renter 280 470 590

Resultat -33 -152 -94

Investeringer 1.500 4.500 6.000

Økonomien for Skarresø Camping som hhv. 2-stjernet til 4-stjernet 
campingplads.



Scenario II
Køb af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet med henblik på samdrift af 
vandrehjem, restaurant og campingplads.



Scenario II
Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping ligger tæt på hinanden og giver 
mulighed for samdrift.



Scenario II 
– Hvad skal der ske?

Skarridsøhjemmet:

Bliver til Restaurant Skarresø & Skarresø Vandrehjem.

Annekserne renoveres og omdannes til vandrehjem.

Hovedbygningen bliver til restaurant og udbygges med stort selskabslokale. 
Der anlægges stor terrasse til udendørsservering med udsigt over søen, og 1. 
salen kan omdannes til forpagterbolig.

Der bliver én central reception, som fungerer som reception for både 
vandrehjem og campingplads, samt en sæsonåben kiosk.

Der bliver oprettet et mindre mødelokale til op til 30 personer, som kan lejes 
ud til møder, selskaber m.v.

Der anlægges ny vej samt et større antal parkeringspladser.

Forventet investering inkl. renovering af campingplads på ca. 10 mio. kr. 

Forventet årlig omsætning på op til 4 mio. kr. og dermed positiv drift. 



Scenario II 
– Hvad skal der ske?

Økonomien ved samdrift af vandrehjem, restaurant og campingplads.

Estimeret samdrift tkr.

Værelsesudlejning 1.273

Restauration & festlokaler 2.030

Campingplads (3*) 709

Kiosk 71

Omsætning i alt 4.083

Dækningsbidrag 1.950

Faste omkostninger -849

Indtjening før husleje, renter og afskrivninger 1.101

Renter og afskrivninger -443

Husleje til fonden (6%) -344

Resultat, forpagter 314

Samlede investeringer, fond & forpagter 10.000
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Scenario II 
– Hvad skal der ske?

Skarresø Camping:

Fortsætter som Skarresø Camping.

Renoveres for ca. 2 mio. kr. bl.a. med nye toilet-, køkken- og badefaciliteter 
samt TV-stue. 

Campingpladsen bliver (fjern)styret fra vandrehjemmet, dvs., at der laves 
fjernbetjent bom samt kodelåse på døre til øvrige faciliteter på 
campingpladsen. Gæsterne selvbetjener sig.

Gæsterne kan frit benytte de fælles faciliteter på vandrehjemmet, og 
vandrehjemmets reception vil hjælpe gæsterne.

Gæsterne vil kunne spise morgenmad på vandrehjemmet.



Scenario II 
– Hvorfor skal det ske?

Skarresø Camping er nødt til at blive tænkt ind i en større løsning, hvis 
campingpladsen skal have en rentabel drift. 

En del af de forventede investeringer i campingpladsen undgås ved, at der ikke 
skal laves forpagterbolig, og at nogle af faciliteterne til gæsterne bliver 
tilgængelige på vandrehjemmet.

Personaleomkostninger reduceres ved, at personalet anvendes både til 
vandrehjemmet, campingpladsen og i mindre omfang restauranten. Der vil dog 
være betjening på vandrehjemmet fra morgen til aften.

Jyderup får gennem udvikling af dette projekt mulighed for at styrke turisme, 
erhvervs- og handelsliv samt tilflytning til byen.

Projektet vil understøtte og blive understøttet af Naturpark Åmosen, Jyderup 
Højskole, virksomheder og alle øvrige aktiviteter i byen. Restauranten vil kunne 
fremme kendskabet til lokale råvarer.

Projektet er i tråd med Holbæk Kommunes turisme- og erhvervspolitik.



Scenario II 
– Hvordan skal det ske?

Der skal oprettes en fond ”Jyderup Fonden”, der kan købe Skarresø Camping og 
Skarridsøhjemmet af Holbæk Kommune.

Jyderup Fonden skal søge midler og optage lån til at renovere 
Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping.

Jyderup Fonden skal fastlægge rammerne for forpagtningen af vandrehjem, 
restaurant og campingplads.

Jyderup Fonden skal føre kontrol med, at forpagteren driver vandrehjem, 
restaurant og campingplads i overensstemmelse med de rammer, som Jyderup 
Fonden har besluttet.

En fond har bedre mulighed for at søge tilskud fra andre fonde til projekter.

Jyderup har vist med re-etableringen af svømmehallen i 1980erne, at ”crowd-
funding” er en mulighed, dvs., at byen selv kan samle midlerne ind.



Fælles for Scenario I & II
Etablering af en fond

Jyderup Fonden vil blive etableret som en erhvervsdrivende fond.

Fondens formål vil være at være med til at sikre udviklingen af Jyderup.

Kapitalkravet til en erhvervsdrivende fond er minimum 300.000 kr.

De, der indskyder kapital, kan ikke få deres penge igen, og de kan ikke få 
afkast af kapitalen.

De, der indskyder kapital, må ikke sidde i bestyrelsen.

I bestyrelsen vil der være repræsentanter fra bl.a. borgerne, kommunen o.a.

Der er forhåndstilkendegivelse på 150.000 kr.



Arbejdsgruppens anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler Scenario II:

Der oprettes en fond ”Jyderup Fonden”, som køber Skarridsøhjemmet og 
Skarresø Camping med henblik på at omdanne det til et vandrehjem, en 
restaurant og en campingplads.

Alternativ beslutning (1) fra ”Scenario I”:

Renovering af Skarresø Camping begrænses til det absolut nødvendige, og der 
søges om lånoptagelse samt sættes gang i fundraising for at skaffe de 
nødvendige midler til renoveringen. Der vil fortsat være stor usikkerhed om 
muligheden for at skabe en rentabel drift.

Alternativ beslutning (2) fra ”Scenario I”:

Campingpladsen omdannes til en bypark ”Skarresø Bypark”, hvis der ikke kan 
findes midler til renovering og dannes grundlag for en rentabel drift.



Hvad ønsker byen?

Spørgsmål?


