Kære Grobund Aktivist

Ebeltoft 23. november 2017

Nu sker der noget for Grobund!
I går d.22 november havde Grobund møde med Jørgen Tækker om køb af fabrikken, og aftalen om
køb er nu på plads.
Aftalen ser lidt anderledes ud nu, end oprindeligt skitseret sammen med Jørgen Tækker.

Vilkår
Fabrikken kan købes af fonden Grobund for kr. 7.6 mill kr.
Tækker skal have betaling senest d. 31. marts 2018.
Dokumenterne der kræves for at indbetalingerne til fonden Grobund kan påbegyndes, vil være klar
ved udgangen af Januar 2018.
De næste måneder bliver derfor afgørende for Grobunds planer om en offgrid-landsby ved Ebeltoft.
Hvis alt går efter planen kan vi holde indvielse på fabrikken lørdag d. 5. maj 2018. (Danmarks
befrielsesdag).

Mobilisering
For at nå så langt kræver det at vi mobiliserer alle kræfter, og viser verden at vi kan og vil mere
end at snakke og drømme.
At være med i Grobund er ikke en billet til en 14 dages charterrejse med fuld forsikring, rejseguide
og all-inclusive. Rejsen til Grobund, er en lang og anstrengende rejse, i et ukendt land fuldt af
usikkerhed og nye udfordringer.
Spørgsmålet er om vi kan leve med ikke at gøre forsøget.

Vores vision
Jeg tror vi kan nå frem, når vi kæmper sammen; ’ikke at gøre forsøget’, mener jeg, er langt mere
risikabelt! Vi vil bruge vores kærlighed og fantasi til at skabe Grobund for vores intensioner,
visioner og drømme om fremtiden. Vi vil og kan få det bedste frem i hinanden ved at skabe et
fælleskab der bygger på tillid, tolerance og tilgivelse.

Grobund fællesmøde d. 2.-3. december 2017
I denne weekend holder Grobund Fællesmøde i Ebeltoft. Vi vil blandt andet præsentere den
økonomiske model og vedtægterne m.m.
Vi har nøgle til fabrikken og laver rundvisning både lørdag og søndag.
Se link: Grobund Weekend - fællesmøde, workshops og socialt samvær.
Der er er allerede nu 80 tilmeldte og vi håber at endnu flere vil møde op.
Du kan stadig nå at tilmelde dig begivenheden - skriv til: kultur@grobund.org.
De bedste og kærligste hilsner
Jens Randrup, formand for foreningen Grobund
”At vove, er at miste fodfæstet for en stund; ikke at vove er at miste livet!”

