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Projekt Nimtofte Kulturhus blev fostret som idé i foråret 2014 og på baggrund af en husstandsomdelt
skrivelse blev borgerne i Nimtofte og omegn inviteret til møde d. 26. juni for der at tage stilling til ideen,
idet der blandt initiativtagerne var enighed om, at projektet kun skulle søsættes, dersom der var
overvældende tilslutning til ideen.
Det var der – faktisk var der 100 % tilslutning blandt næsten 100 fremmødte.
Ideen var og er at etablere et bredt forankret samlingssted med en bred vifte af aktiviteter.
De organisatoriske rammer for projektet blev skabt d. 21. august gennem stiftelse af Nimtofte
Kulturhusforening, og i foreningens vedtægter blev det om foreningens formål fastsat:
§ 3. Foreningens formål.
Stk. 1:
Foreningens formål er i Det gamle Mejeri i Nimtofte at etablere, løbende at udvikle og at drive et kulturhus,
med det formål at skabe rammer, primært for beboere i Nimtofte og omegn, hvor socialt samlende, videns
udvidende, underholdende og undervisningsmæssige aktiviteter kan finde sted.
Stk. 2:
Foreningens formål er endvidere at skabe fysiske rammer, der kan udlejes til private formål.
Stk. 3:
Det er foreningens mål altid at være uafhængig af driftstilskud fra offentlige kasser.
Et af grundelementerne i ideen er det at skabe og udvikle rammer, der kan fungere som samlingssted for
byens borgere.
Herudover er det visionen, at afholde arrangementer af en sådan art og kvalitet at de på den en side vil
tiltrække gæster langvejs fra og på den anden side gøre Nimtofte til et mere interessant sted at besøge og
på sigt at bosætte sig i.
Endelig er visionen at skabe rammer, der kan lejes ud til private formål, og hermed menes ikke kun
udlejning til private arrangementer, men også permanent udlejning til personer, der på den måde får
mulighed for på økonomisk overkommelig vis at etablere sig som iværksætter.
Det er målet at skabe et kulturhus, der er levende og under konstant udvikling, og der er derfor i
lejekontrakten med ejeren af Det gamle Mejeri på den ene side taget højde for, at yderligere arealer af
Mejeriet kan blive omfattet af lejemålet, ligesom en forkøbsret til hele komplekset er aftalt.
Der er således ikke tale om en færdigudviklet og afgrænset idé, men om en idé, der som udgangspunkt
udgør et hele, men som samtidig kan videreudvikles, i hvilken forbindelse det skal bemærkes, at der
allerede nu er kræfter, der er begyndt at arbejde på faciliteter der kan bruges til fysisk aktivitet, således at
Nimtofte indenfor en overskuelig årrække kan blive byen, hvor alle motionerer mindst en gang ugentligt.

