Jyderup, den 7. august 2015

Til bestyrelsen i Jyderups Fremtid,

Ansøgning om en økonomisk ramme på 75.000 kr. til afholdelse af udgifter til juridisk bistand
m.v. i forbindelse med oprettelse af Jyderup Fonden med henblik på køb af Skarresø Camping
og eventuelt Skarridsøhjemmet.
I juni 2015 blev der efter et borgermøde i Jyderup med Holbæk Kommune om Skarresø campings
fremtid nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe bestående af 3 borgere fra byen, som skulle se på,
om det var muligt for Jyderup by via en fond at købe campingpladsen af Holbæk Kommune. Holbæk
Kommune havde tidligere på året meddelt, at Holbæk Kommune ikke længere ønskede at være ejer af
campingpladsen. Det nuværende forpagterpar ønskede i starten at købe campingpladsen af
kommunen, men efter at byens borgere på et borgermøde besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe
med henblik på køb af campingpladsen, meddelte de nuværende forpagtere, at de ikke længere var
interesseret i at forpagte campingpladsen.
Formålet med, at Jyderup by via en fond køber Skarresø camping er at sikre, at det naturskønne
område, som anvendes som et rekreativt område af byens borgere, ikke overgår til en privat lodsejer
og dermed er ude af byens borgeres kontrol med hensyn til den fremtidige anvendelse af området.
Jyderup by ønsker kun at eje matriklen men ikke at drive campingpladsen. Jyderup by skal derfor – via
en fond – eje campingpladsen og forpagte den ud på samme måde, som kommunen har gjort det hidtil.
Holbæk Kommune har endvidere meddelt, at kommunen vil sælge Skarridsøhjemmet. Salget blev også
drøftet på borgermødet i juni, og Skarridsøhjemmet kunne eventuelt sælges til samme fond, som skal
købe campingpladsen. Dette køb er endnu ikke afklaret, men der arbejdes på et skabe et
projektgrundlag for et muligt køb med henblik på omdannelse af Skarridsøhjemmet til et vandrehjem
og en restaurant samt at se det som et samlet projekt med campingpladsen.
Købet af Skarresø camping og eventuelt Skarridsøhjemmet falder i tråd med formålsparagrafen i
Jyderups Fremtids vedtægter, da et køb af Skarresø camping vil være af væsentlig betydning for
Jyderups mulighed for at blive indgangsport til Naturpark Åmosen og for den fortsatte udvikling af
naturaksen. Samtidig medvirker et køb også til, at Jyderup fortsat er en aktiv og attraktiv by.
Der skal i forbindelse med et køb af Skarresø camping oprettes en almennyttig fond, som kan eje
matriklen, og som kan indgå en aftale med en forpagter samt være ansvarlig for det overordnede tilsyn
med området. Den nedsatte arbejdsgruppe har ikke kompetencer til at oprette en fond, dvs. til at
udforme vedtægter, anmelde fonden til myndighederne, yde rådgivning til den kommende
fondsbestyrelse samt udforme en forpagtningsaftale. Derfor ansøger arbejdsgruppen for Jyderup
Fonden om en økonomisk ramme på 75.000 kr. til afholdelse af udgifter til de ovenfor nævnte formål i
forbindelse med oprettelse af fonden. Udmøntningen af midler foreslås at ske ved, at Jyderups Fremtid
betaler regninger til advokater el. lign. for Jyderup Fonden op til et beløb på 75.000 kr. Der er altså
ikke tale om, at Jyderups Fremtid skal yde et samlet tilskud på 75.000 kr. til Jyderup Fonden, men at
Jyderup Fonden får et økonomisk grundlag hos Jyderups Fremtid til at gå videre med dannelsen af
Jyderup Fonden.

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen for Jyderup Fonden v/Steen Steensen, Carsten Hjort Boesen og Niels Agerbo

