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STARTOP MØDE
ONSDAG D. 6. OKTOBER
▪ Hvad er der sket siden sidst

Stationsvej 6

Hundeskov

Møllen og Mølledammen

Skitse til Byfornyelsesprogram

▪ Opsummering af delprojekterne

Hvordan er budgettet fordelt

Oplægget til

▪ Hvem har meldt sig på delprojekterne

▪ Hvordan kommer vi videre med de enkelte delprojekter

▪ Gæstetaler

Kasper Nissen

Medlem af kommunikationsudvalget i ”Mols i Udvikling”



HVAD ER DER SKET
SIDEN SIDST

STATIONSVEJ 6

Projektkontor – mødested – informationshus

Brdr. Thorsen har været så søde at låne os lokalerne uden betaling, så længe de ikke 
lejes ud til anden side.

Byfornyelsesprojektet betaler
for de faste omkostninger
som varme, strøm og vand.



HVAD ER DER SKET
SIDEN SIDST

HUNDESKOV

Forslag om etablering af hundeskov i Nimtofte har 
været på dagsordenen hos Udvalget for natur, teknik 
og miljø i går tirsdag d. 5. oktober…

…og forslaget er blevet godkendt! 

▪ Det er et areal på cirka 0,8 hektar mellem Kolstrupvej
og P-pladsen på Randersvej.
Den samlede hegnslængde er omkring 450 meter.
HedeDanmark etablerer hundeskoven, og det
vurderes at beløbe sig til omkring 35.000 kr.
Beløbet udgøres af cirka 450 meter hegnslinie med
kraftig over/undertråd opsat med Robiniepæle.
Der skal samtidig etableres fire klaplåger og 2 sluser.
Udgifter finansieres af skovdriften.



HVAD ER DER SKET SIDEN SIDST

MØLLEN OG MØLLEDAMMEN

Medlemmer af bestyrelsen har haft en dialog med 
Søren Gerstrøm m.fl. ang. mulighederne for at 
overtage dele af området.

Der er nu åbnet op for en videre dialog 



HVAD ER DER SKET
SIDEN SIDST

SKITSE TIL PROGRAM FOR NIMTOFTE

Alette har udarbejdet en skitse til program for 
Nimtofte, som PUK skulle behandle i dag (onsdag), 
den 6. oktober. Programmet til endelig 
godkendelse på byrådet i december – deadline er 
11. november.

Byfornyelsesprogrammet skal danne grundlag for 
Byrådets endelige beslutning om at gennemføre 
en områdefornyelse af Nimtofte. 



OPSUMMERING AF DELPROJEKTERNE
De kulturelle og sociale indsatsområder omfatter:
1. Nimtofte Kulturhus. Forbedring af inventar og optimering i forhold til afvikling

af musikarrangementer
2. Aktivitets- og mødested for unge
3. Rekreative arealer, outdoor fitness
4. Pulje til aktiviteter i forbindelse med områdefornyelsen, for eksempel midlertidige

mødelokaler og byfornyelseskontor, mødeaktiviteter, fællesspisninger med videre

De trafikale foranstaltninger omfatter:
5. Forbedring af parkeringsforhold på torvet
6. Forskønnelse af torvet
7. Klimatilpasning og forbedring af mølledammen – forprojekt
8. Tilgængelighed langs med mølle-åen 
9. Etablering af hundeskov
10. Opholdspladser langs stiforbindelse i Mølleskoven.



OPSUMMERING AF DELPROJEKTERNE
Midlerne foreslås fordelt således:
Indsats Beløb Bemærkning
Pulje til aktiviteter 150.000 kr. Midlertidige mødelokaler* og 

fællesspisninger mv.
Nimtofte Kulturhus 300.000 kr. Forbedring af inventar, lys, lyd.
Mølledammen 650.000 kr. Forprojekt i forhold til klimatilpasning og 

naturgenopretning samt fysiske 
forbedringer af eksisterende opholdsarealer

Torvet 200.000 kr. Forskønnelse af tovet, herunder parkering
Hundeskov 50.000 kr. Faciliteter i forbindelse med hundeskov, 

f.eks. borde og bænk, vand, lys.
Rekreative områder 400.000 kr. Rekreative områder og mødested for unge
Stier 100.000 kr. Kunstoplevelser langs eksisterende stier, 

opholdspladser og nye stiforbindelser i nye 
udstykningsområder.

Administration 150.000 kr. Lønudgifter til projektleder 
(landdistriktskonsulent i Kultursekretariatet).

I alt 2.000.000 kr. 



HVEM HAR MELDT SIG PÅ DELPROJEKTERNE

Styregruppe

Møllen og 
dammen

Rekreative 
områder

Stier Hundeskov Kulturhus
Torvet og 
parkering

Nedrivning og 
renovering

Syddjurs 
kommune

• Jytte Veje

• Mette Udengaard

• Lone Jensen

• Tina Pedersen

• John Veje

• Henrik Jensen

• Sidse Salling

• Pia Hansen

• Ninna Kahr

• Iben Brandenburg

• Mette Udengaard

• Tina Pedersen

• Heidi Lykke Nielsen

• Torben Hansen

• Lone Jensen

• Kirsten Holme

• Phillip S. Rasmussen

• Adam Schou

• Nanna C. Thrane

• Ninna Kahr

• Kieran Cantrell

• Iben Brandenburg

• Jens Aage Kahr

• Helle Lucht

• Jonna Nielsen

• Jens Jacob Sørensen

• Torben Hansen

• Jette Bang

• Kaj Bang

• Mette Udengaard

• Carsten Bryrup

• Torben Hansen

• Thomas Nørgaard

• Tina Pedersen

• John Veje

• Jette Bang

• Kaj Bang

• Boris Klejs

• Kaj Nielsen

• Viggo Kahr

• Helle Lucht

• Alette
Skov-Hansen

• Styregruppe



HVORDAN KOMMER VI VIDERE

▪ De personer der står med rødt får i første omgang ansvaret for at indkalde gruppen til møde.

▪ Delgruppernes første møde skal afholdes inden nytår… her skal der udarbejdes følgende punkter:

- ideer til delprojektet

- vision eller mål for delprojektet

- arbejdsplan med fordeling af opgaver i 

hvem der undersøger muligheder, indhenter priser, ansøger om tilladelser,

kontakter involverede tredjeparter m.m.

- der tages referat og dette sendes til styregruppen.

▪ I aftaler selv efterfølgende frekvensen af jeres møder – men det forventes at der sendes referat til 

styregruppen efter hvert møde.

▪ Styregruppen afholder møder hver d. 1. onsdag i måneden kl. 18.30 på Stationsvej 6 indtil sommerferien

efterfølgende vurderer vi mødefrekvensen. Her samler vi trådene og rapporterer til kommunen.



HVORDAN KOMMER VI VIDERE
▪ Det er vigtigt at vi informerer om projekterne så resten af byen kan se at der sker 

noget.

▪ Dette gør vi via:

▪ Opslag i vinduerne

▪ Facebookgruppen - www.facebook.com/groups/byfornyelsenimtofte

▪ www.nimtofte.dk – hver delgruppe har en side hvor vi lægger referater og beslutninger 

ind.

Kom gerne med løbende indlæg til siden og måske billeder.

▪ Vi kan samle alle informationerne og sende Nyhedsmail ud til alle interesserede – vi har 

allerede 250 mailadresser på listen til Nimtofte Nyhedsmail.

MØDER kan afholdes i lokalerne på Stationsvej 6

▪ Der er kaffe og forfriskninger

▪ Se hvornår der er ledigt og hvordan I booker på nimtofte.dk under Byfornyelsesprojekt.

https://www.facebook.com/groups/byfornyelsenimtofte
http://www.nimtofte.dk/


GÆSTETALER
Kasper Nissen
Næstformand i ”Mols i Udvikling”
og medlem af kommunikationsudvalget

Fortæller om nogle af de mange 
projekter de har arbejdet med og har 
haft succes med i ”Mols i Udvikling”

Hvordan har de udført arbejdet, hvad har 
motiveret dem, hvilke udfordringer 
støder man på og meget mere.

Velkommen….




