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Ulbjerg d. 4. nov 2020

Til Viborg Kommune i sagen omkring Lars Sjømannsovertagelse Ulbjerg Camping

Vi hari nogentid talt om Lars’ mulighed for at overtage Ulbjerg Camping. Lars har et ønske om

at udvide sit kvæglandbrug på naboejendommen. Ulbjerg Campingligger for tæt på, grundet

lugtgenehensyn, og eneste mulighed for udvide kvæglandbrugeter derfor at få nedlagt

campingpladsenog få fjernet den tilhørende lokalplan.

Medtil historien hører at campingpladsen,- ligesom mange andre rundt om Limfjorden, har haft
nogle økonomisk svære år,- senest med 2020, som har stået i coronavirusets tegn.

Vi er enige om at handle campingpladsen/ejendommenunderforudsætningaf, at

campingpladsenefterfølgende kan nedlæggesog dentilhørende lokalplan kan slettes.

Dette vil give Lars mulighed for en miljøtilladelse til den ønskede husdyrudvidelse.

Vi er indstillet på at nedlægge/fjerne diverse installationer, som knyttersig til de enkelte

standpladser.

Derimodforeslår vi, som det eneste, at bibeholde de eksisterende bygninger, herunder

reception/butik og den gamle toiletbygning, som også indeholderet fællesrum. Begge opført i

træ.

Derudoverer der to gamle staldbygninger, som vi foreslår bibeholdt, og naturligvis beboelsen.

Det påtænkesat inddrage den af arealet udenfor 83 til alm. landbrugsdrift, anslåettil ca 4 ha

Medvenlig hilsen

Lars Sjømann Pierre van Mieghem

https://docs.google.com/document/d/17rgINoECyx8xb 1 9kO0VzKckOWRHJP27-y6fpFCIH-Bo/edit
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St. Torup, den 6. november 2020

Til: Viborg Kommune

Att. Anette Vinther, Arkitekt

Teknik & Miljø, Strategi og Udvikling

PrinsensAlle 5, DK- 8800 Viborg

Fra: Pierre van Mieghem

Camping Ulbjerg

Skråhedevej 6

8832 Skals

Emne: Ansøgning for nedlægning af Camping Ulbjerg

Jeg har medstor glæde og stolthed været ejer og lejrchef af Camping Ulbjerg. Jeg har brugt mange timer og

en ordentlig pose pengetil at lave Camping Ulbjerg til hvad den er nu. Første gang Lars Sjømann spurgt mig

om jegvarvillig til at eventuelt sælge campingpladsen var jeg meget overrasket. Udgåendefra min alder

har jeg i første omgangslet ikke tænkt overat sælge pladsenfør jeg var 65 år. Alligevel har jeg taget hans

forslag i overvejelse og har tænkt over det. Som selvstændig erhvervsdrivende skal manaltid står åben for

en godforretning. For at være helt ærligt har jeg udgåendefra resultaterne og oplevelse i den tid som jeg

har drevet campingpladsen, væreti tvivl i lang tid.

Så fik Corona lige pludseligt sit greb over Danmarkog resten af verden.Jeg gik ud fra at det skulle være

overstået i løbet af en år. Desværre er nuværende udviklinger ikke meget positiv. Nu er jeg i den situation

hvor Lars forslag ikke længerblot er en overvejelse men en reel mulighed før at redde min økonomiske

fremtid. Der har været gode og dårlige sæsoner på campingpladsen, men hvad vi oplever nu er det værste

jeg har oplevet i 18 år og det tyderpå at detvil fortsætte en stykke tid endnu

Stoltheden er der endnu men glædenerblevettil frustration og bekymring. Dette år har det kostet mig en

del pengetil at drive campingpladsen og detser ud til at 2021 ikke bliver meget bedre. Detvil sandsynligvis

tag mangeårtil at kommeover dennetab. Deter derfor jeg har nødttil at lade sund fornuft vinde over mit

hjerte. Sælg og dermed nedlæggelse af campingpladsen kan være den eneste måde at økonomisk overleve

Covid-19. At tage så drastisk et skridt er baseret på udviklingen af den sidste år og forventning af

udviklinger ide kommendeårene.

e  Driftsresultat for 2020 er negativ pga. Covid-19. Jeg har tabt en del af vores Danske sæsongæster

og turister fordi de var bangeeller fordi de oplevede økonomisktilbagegang i forbindelse med

virussen. En del af sæsongæsterer også først startet sener i året med at besøge pladsen som har

betydet at indtægter har været væsentligt mindre. Campingpladsen er turistmæssigt meget
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afhængigt af udenlandske gæster. Pga. Covid-19 situationen og den sene åbning af den danske

grænse har campingpladsengåetglip af mange overnatningeri 2020.

& Fremtiden ser desværre ikke så godt ud pga. den aktuelle udvikling vedr. Covid-19. For

videreførelse af campingpladsen og at beholde vores gæster, og vores 3 stjerne-niveau er der brug

for en investering fra over en million DKK indenfor de kommende2 år. Hvis det ikke sker har det

sandsynligvis en negativ indflydelse på antallet af overnatninger på campingpladsen. Som det ser

ud lige nu bliver det meget svært at selv investere så stort et beløb. Selv hvis driftsresultatet skulle

blive positivt i 2021 og årene efter, vil det tage flere år før jeg har disse midler til rådighed.

Hjælpepakkerneer ikke engangtilstrækkeligt for at opholde nuværende niveauet og

pengeinstitutterne erikkevilligt til at låne os midlertil forbedring i nuværendesituation. Selv om

detskulle ske i fremtiden er jeg bange for at campingpladsenbliver en underskyldforretningi

mangeår endnu.

+ Hvis jeg er meget uheldigt og situationen omkring covid-19 fortsætter er der også mange

udenlandske gæster som vælgereller bliver tvungettil at blive hjem. I de 18 år hvorjeg har drivet

campingpladsen har over 50% af udenlandske campinggæster (mest Hollænderog Belgier) besøgt

pladsen in anledning af min præsentation på 8 feriemesse i Holland. For 2021 er allerede 6 af disse

messerbleven aflyst og gennemføring af de sidste 2 messer er megetusikker. Jeg forventerat vi på

grundeaf alt det kommertil at modtage væsentlig mindre gæster i 2021.

Det kan ikke være mening at campingpladsens overlevelse ide kommendeårenebliver finansieret med mit

anden job og min konesløn som sygeplejerske. Selv om det gør megetondvil jeg hermed ansøge Viborg

Kommuneat om nedlægge campingpladsenogefterfølgendeslette af lokalplanen for campingpladsen

ultimo 2021.

Medvenlighilsen,
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