
Fælles Forum Nimtofte (FFN) 

                                            Referat fra møde i Fælles Forum Nimtofte den 27. maj 2015.  

 

1 
 

Deltagere: Per Nielsen, Kim Nielsen, Mogens J. Kristensen, Carsten K. Bryrup (distriktsråd), Susanne 

Hjørlund, Klaus Nielsen (menighedsråd), Annette Oker (erhvervsklub), Kim back, Martin Lauersen 

(kulturhuset), Hans S. Nielsen og John Pedersen (borgerforeningen) 

Referatet er ikke et beslutningsreferat, da FFN ikke har nogen form for beslutningskompetence, men er 

ment som en fastholdelse af de mange gode informationer og ideer, der kom frem på mødet. 

 Der blev orienteret om at friskolen er i forhandling med kommunen om ny lejeaftale alternativt køb 

af skolebygninger m.v. 

 

 Der blev orienteret om at kommunen i højere grad vil inddrage distriktsrådene. 

 

 Der blev fremsat ønske om genetablering af chikaner på Ramtenvej og evt. i perioder opsætning af 

”din fart” samt anmode politi via kommunen om en fotovogn. Kontaktpunktet er kommunens 

trafikafdeling. 

 

 Der blev orienteret om distriktsrådet har fokus på flytning af genforeningsstenen, problemerne ved 

genforeningsstenen er.  Ser grimt ud p.g.a. nedslidning samt dårlige oversigtsforhold ved udkørsel 

fra Tøstrupvej. I 2020 er der 100 års jubilæum for genforeningen. Fremtidig placering: på torvet, 

Tøstrupvej ved skolen eller ved Kulturhuset? Distriktsrådet arbejder videre med sagen. 

 

 Invitation fra Syddjurs Kommune til om fremtidens mobilitet og infrastruktur på Djursland den 8. 

juni kl. 1900 i Glassalen, Kolind. Distriktsrådet ønsker gerne deltager som bruger det kollektive 

transport.  Der blev henvist til Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og 

mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele 

Syddjurs Kommune. Flextur bestilles ved at ringe til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00, alle ugens dage 

kl. 8.00-17.00. Turen skal bestilles senest to timer før ønsket kørselstidspunkt. 

http://www.syddjurs.dk/indhold/flextur 

 

 Syddjurs Kommune inviterer borgene d. 3 juni kl. 17:30 -19 hos Tradium, AMU-Centervej 2, 

Pederstrup. Til at fremkomme med bemærkninger til ny planstrategi af kommunen. Planstrategien 

danner grundlaget for en senere revision af kommuneplanen. 

 

 Nimtofte har modtaget flere flygtninge, men er ikke blevet orienteret, så det er derfor lidt tilfældigt 

hvornår og hvordan vi opdager dem. Det er ønskeligt at der er en dialog mellem kommune og f.eks. 

distriktsråd, således at lokalsamfundet har bedre mulighed for at kunne tage imod og integrere 

dem. Distriktsrådet og borgerforeningen arbejder videre med sagen og følger  flygtninge i Nimtofte 

 

 Distriktsrådet arbejder med mulighed for opsætning af buslæskur neden for kratbakken og ved 

Stationsvej 1 og 4. Ved kratbakken har skolebussen holdested og alle byens skolebørn, der skal til 

Ryomgård eller Kolind bliver hentet og bragt her. Der er ingen mulighed for ly for vejret. 

Busstoppesteder ved Stationsvej 1 og 4 er de mest brugte og hvor passagererne er mest udsatte. 

http://www.syddjurs.dk/nyheder/hvordan-skal-mobilitet-og-infrastruktur-se-ud-p-fremtidens-djursland
http://www.syddjurs.dk/indhold/flextur
http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/planstrategi2015/
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Busskur kan opstilles på gavlen af Nimtofte Pizza og Grill ud mod parkeringspladsen. Der var stor 

opbakning til at Distriktsrådet arbejder videre med sagen. 

 

 Der fremkom forslag om etablering af en fodgængerovergang på Ryomgårdvej ved præstegården. 

Det vil tjene to formål: Bedre sikring af skolebørns krydsning af vejen, samt mere opmærksomhed 

på fartnedsættelse. 

 

 Kirken arbejde med bedre adgangsforhold til kirken fra parkeringspladsen, men det er en meget 

langvarig proces. Planen er en mere direkte adgangsvej fra parkeringspladsen gennem nuværende 

kirkegærde til våbenhuset. 

 

 Kulturhuset vil i juli lave nyt gulv i salen. Der er modtaget bevillinger fra bl.a. Real Dania og LAG 

Djursland. Donorer har ofte egne ønsker til indretningen lige som der kan være en del bureaukrati 

forbundet med donationerne. 

 

 Kulturhuset kom med forslag om et stort arrangement á la ”Stafet for livet” i samarbejde med Djurs 

Sommerland og Lübker Golf Resort. Hjerteforeningen laver tilsvarende arrangementer. 

 

 Sommerfest i Nimtofte er 5. – 7. juni. 

 

 Forskningsprojektet ”Nimtofte – Den socialt bæredygtige landsby” er gået ind i fase 3. Hele 

projektet afsluttes ved årsskiftet og resultatet vil være til rådighed for alle. 

 

 Et fremtidigt arrangement kunne være et besøg ved Djurs Sommerland når der er lukket. Besøget 

kunne være ”et kig bag om kulisserne” og kunne omfatte hvordan f.eks. miljøkrav håndteres og 

trafikforhold. Carsten K. Bryrup tager kontakt til Djurs Sommerland for at aftale et arrangement i 

august. Potentielle deltagere: Erhvervsklub, bestyrelser og repræsentantskaber i Nimtofte. 

 

 Foreninger kan leje Borgerforenings service og udstyr til ½ pris. Borgerforeningen har anskaffet en 

kaffemaskine til 110 kopper, der også kan holde kaffen varm i fire timer. 

 

 I forbindelse med drøftelse af en evt. omfartsvej fremkom ønske om opstribning af bl.a. hajtænder 

ved hotellet. Kontaktpunktet er kommunens trafikafdeling. 

 

 Drøftelse af behovet for omfartsvej. Der er tre forhold i sagen: Hensynet til borgerne på berørte 

vejstrækninger, hensynet til erhvervsdrivende og hensynet til sikker trafikafvikling. Tidligere tiders 

meget lange køer er ikke set de seneste år. Det nordlige motorvejshængsel til Djursland må 

formodes at medføre at flere gæster til Djurs Sommerland vil komme ad hovedvejen og ikke 

gennem Nimtofte. Hvis vi beholder trafikken gennem byen, skal vi være bedre til at ”udnytte” den. 

Det blev foreslået opsætning af store informationstavler. 
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 Distriktsrådet har fokus på undersøgelse af muligheder, samt forskellige Infotavler løsninger.  En 

større elektronisk tavle med informationer om butikker med information til borger, og om butikker 

m.m.: Djurs Møbler, Dagli´Brugsen, Midtdjurs Traktorlager, Strunges Catering, Midtdjurs Friskole. 

Sådan en løsning skal i videst mulig omfang tage hensyn til lysgener for beboer og trafik i 

nærheden. Kulturhuset undersøges ligeledes en løsning for en elektronisktavle. 


