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Fortællingen om forhandlingerne med Syddjurs kommune
om køb af jord
Af Jens Randrup
Foreningen Grobund Fabrik og fonden Gældfri har siden overtagelsen af fabrikken lagt stadigt stigende pres
på Syddjurs Kommune. Fonden Gældfri sendte allerede d.28 juni 2018 en forespørgsel til Syddjurs
Kommune om priser, salgsvilkår og overtagelsestidspunkt af matriklerne 2c, 2cl, 2d, 25aq, 48a, 48b og 48c,
samt ejendommen kaldet Færgegården på matr. nr. 26a, alle Ebeltoft Markjorder.
Hen over sommeren og efteråret rykkede Geert Hallberg vedholdende og gentagne gange Kommunen for et
svar. Svaret kom så endelig 31. oktober.
Kommunens svar
I første omgang fik vi besked fra kommunen om at de ville udbyde jorden omkring fabrikken, med
undtagelse af de 5,5 ha, hvor sandsynligheden regnes med at være størst, for at det muligvis engang kan
omdannes til boligområde.

Grobund gjorde kommunen opmærksom på at vi ikke var interesseret i et sådant udbud.
Efter dette svar fra Grobund, kom sagen op på endnu et økonomiudvalgsmøde hvor beslutningen blev
fastholdt, med begrundelse i juridiske forhold.
Juridiske spørgsmål
Herefter kontaktede advokat mads Pedersen fra fonden Gældfri kommunens embedsfolk for at få en
forklaring på juridiske forhold.
Mads fik den forklaring, at kommunens embedsfolk frygter en tilsynssag hvis jorden sælges før ansøgningen
ved erhvervsstyrelsen er afklaret.
Mads fik også at vide at der er bred politisk sympati og velvilje for projektet.
Møde med Kommunen
På baggrund af mail og telefonisk korrespondance, og på opfordring fra fonden, inviterede kommunen til
møde, for at give en uddybning af den ”juridiske begrundelse” og få en forståelse af motivationen for
fondens og foreningens ønske om et samlet udbud på jorden.
Mødet fandt sted d.6-12. Ut. var med som repræsentant for foreningen Grobund.
På mødet blev kommunens juridiske begrundelse for et ”begrænset udbud af jorden” kraftigt udfordret af
Geert og Mads fra Gældfri. Fonden Gældfri og Foreningen Grobund forklarede og pointerede over for
kommunen vigtigheden af tidsfaktoren mht. erhvervelse af jorden i forhold til ”momentet” i foreningens
arbejde og medlemmernes motivation i det hele taget.
Det blev pointeret at mange af medlemmerne i foreningen Grobund fabrik oplever en stigende frustration
over usikkerheden i forhold til Syddjurs kommunes forhaling af processen med jordkøbet. Rigtig mange af
medlemmerne har truffet eller er ved at træffe foranstaltninger til at flytte deres familie og virke til Syddjurs
kommune. En del er allerede flyttet og bor midlertidigt hos venner og bekendte.
Der blev fortalt, at der allerede nu er medlemmer der søger andre steder hen, og at vi kan blive nødsaget til
at flytte hele projektet til et andet sted i landet, hvis der ikke i nær fremtid, sker fremskridt mht. overtagelse
af jorden omkring fabrikken.
Mødet sluttede med en tilkendegivelse fra kommunen, om at man nu havde en bedre forståelse for fondens
og foreningens synsvinkel.
Med endnu en pointering med bekræftelse af den politiske velvilje blev vi lovet et hurtigt svar på resultatet af
mødet.
Svaret fik vi så 13/12 2018, med besked om at Grobund får foretræde for Økonomiudvalget 23. januar 2019.
fortsættelse følger i det nye år…………

Referat fra styregruppemøde i Foreningen Grobund 8/12’18
Ordstyrer: Nick. Referent: Jens
Øvrige deltagere Jørn B, Michael Bretvad. Asfrid, Steph, Bent, Mathias, Vild Bjør og Kristian.

1.

Indkaldelser til møder. Hvordan indkaldes til møder?

Ved hvert møde besluttes hvem der indkalder til næste møde.
Der skal sendes dagsorden ud til møder senest en uge før.
Forslag til dagsorden sendes til den der indkalder senest 10 dage før.
Referater er tilgængelig efter 3 dage.
På den korte bane vil Mathias sende mail ud til alle medlemmer med besked om at tilmelde sig mails med
indkaldelse til styregruppemødet hvis man ønsker dette.

2.

Transparens. Hvordan udvikler vi transparens i foreningen ?

Sune, Jens og Jan (IT-praktikant) arbejder på at oprette og udvikle et Forum for medlemmer på
hjemmesiden. Der startes på at udsende ugentlige nyhedsbreve fra koordinator mf.fl.
FAQ: Jens arbejder sammen med Mathias og Kristian på opdatering af FAQ (svar på almindelige spørgsmål).

3.

Økonomi.

Der kommer et gennemskuelige regnskab for julemarkedet i løbet af den næste uge (inden 20 dec.).
Eventgruppen laver en event-forening med egen bankkonto. Gro julemarked betaler leje i form af scene og
flugtveje til eventhallerne. Der er solgt for 7128,- kr folkeaktier. Steen Møller har sat 12.000 kr ind på livets
akademi konto. På Foreningens medlemskonto står der 109.291 kr.
Saldi 8/12 for alle konti:

4.

Facebook

Betænksomhed overfor hvad der lægges op på FB. Der er et problem i at administratorer af FB ikke har
evnen til at skelne hvad det er klogt og hensigtsmæssigt at lægge op på FB.
FB administratorerne har pligt til at rådføre sig med de øvrige administratorer på den offentlige FB side før
et opslag godkendes hvis man er det mindste i tvivl.
Der lægges op til den diskussion om hvad der er passende/upassende at lægge op på FB

5.

Generalforsamling i foreningen Grobund.

Generalforsamlingen i foreningen Grobund afholdes d.23 marts.
Der startes en debat og en arbejdsgruppe,der diskuterer og udtænker foreningens fremtidige formål.
Foreningen er en forening på landsplan. Vi ønsker at foreningens medlemmer bliver inviteret til at deltage i
relevante arrangementer, der ikke er specifikt fokuseret på Grobund i Ebeltoft men mere generelt ifht den
samfundsudvikling Grobund repræsenteret.

Referat fra styregruppemøde i Foreningen Grobund 6/11’18
Fremmødte:
1. Ordstyrer: Jørn B, Referent: Mathias
2. Næste møde:  8. december 12-14.30

3. Strategi for jordkøb: Jens fremlægger mailen fra økonomiudvalget (Jens skriv her). Jens, Geert og
Mathias forfatter breve.

4. Brugerbeviser.
Hvordan skal proceduren være fremadrettet med videresalg og venteliste?
Mathias orienterer om tænkt procedure. Der er oprettet en venteliste og vi håber på at de første
videresalg kan ske i starten af det nye år.
Ansøgningsudvalget kommer med et oplæg til, hvordan ansøgningsproceduren skal foregå
fremadrettet.
Noter:
- Skal vi have en grundigere ansøgningsprocedure? Eks. holde samtaler med folk eller møde-dage.
5. Økonomi - retningslinjer
Jørn Blander orienterer angående økonomi. Han savner klarhed i bilag, der bliver sendt til ham som
kasserer. Fakturaer skal altid udstedes til Foreningen Grobund/Foreningen Fabrik.
Jørn har skrevet et dokument over procedure.
Hvordan får vi sendt dette ud til medlemmer?
Skal vi have en “personalehåndbog”?
Der nedsættes et udvalg, der arbejder med et forslag til skillelinje mellem økonomien i Foreningen
Fabrik og Foreningen Grobund. Bent, Peder, Mathias, Tore og Jørn er med i dette udvalg. Møde om
økonomi er afholdt den 18. december.
6. Takkebrev til Ross Jackson og Jørn Tækker med invitation til at holde et foredrag.
Der er opbakning til at skrive et takkebrev til dem begge med opfordring til at komme og holde et
foredrag evt. i forbindelse med et offentligt arrangement/konference.
Mathias og Jens skriver brev.
7. Bidrag til internet
Der er ved at blive bestilt fælles internet til hele fabrikken og det foreslås at Foreningen Grobund skal
betale en del af dette. Bidraget er 6000,. kr. om måneden i alt + 5000 i installation. Der skal desuden
bruges et opstartsbeløb til udstyr på omkring 1500,-. Sekretariatet betaler gerne halvdelen af
etableringsomkostninger.

Forslaget er, at Foreningen Grobund betaler 1500,- om måneden og Fabrik 1500,- om måneden.
Folk opfordres desuden til at donere lidt, når de er her.
8. Rundvisninger fremover
Hvor ofte skal vi afholde rundvisninger fremover? Fra nu af første søndag i hver måned.
Skal vi tage et beskedent beløb for det?
Hvad med at servere kage+kaffe, som folk så kan købe efter rundvisninger.
Hvad med rundvisninger for interessenter, institutioner og andet - hvad skal de give?
Der er et forslag om at tage 800 kr for en normal rundvisning for grupper. Dog skal skoleklasser som
udgangspunkt ikke give noget. Det er okay at vurdere i de enkelte tilfælde, hvad der giver mening.
9. Brug af tjenesten ForeningLet til at administrere vores medlemmer i de to foreninger.
Se mere på https://web.foreninglet.dk/

Der er et par stykker i gang med at kigge på mulighederne ved ForeningLet.
10. Evaluering på byrådsrundvisningen.
11. Brug af brandet Grobund (navn og logo, exempelvis spørger Aquaponics folkene om de må
kalde sig “Grobund Aquaponics” og bruge grobund logoet og tilføje et logo for aquaponics?)
Vi anbefaler til at virksomheder ikke bruger logo eller “Grobund” som del af sit navn. Vi vil hellere
udvikle et stempel a la “En del af Grobund”, som virksomheder herude kan sætte på deres
hjemmeside, produkter eller lignende.
12. Vil vi i Grobund være en del af Mellemfolkeligt Samvirkes internationale Work Camps 2019?
(vi er blevet spurgt af dem) (måske). Jens tager den videre.
13. Bygningerne på Færgeterminalen
Opdatering omkring bygningerne på Færgeterminalen ved Tore.
Kort stemning afvejning om Foreningen Grobund vil indgå i overtagelsen af bygningerne.
14. Betaling til Grobund Fabrik
Det skal afgøres hvad Foreningen Grobund skal betale af leje til Foreningen Fabrik, både faste
lejemål såsom et kontor til Jens, fællesarealer såsom Tårnet, Himmelrummet, Børneområdet, samt
de forskellige ting som doneres til Grobund - fx skaterampe, industrikøkken, maskiner mm. ALLE
kvadratmeter som benyttes på Fabrikkens areal, skal betales af enten private Grobønner eller af
Foreningen Grobund. Der skal laves udvalg som afgøre, hvilke ting som foreningen Grobund påtager
sig at betale leje for, og sørger for at donationer som der ikke betales leje for, smides ud.

15. Evt.
-

Skal vi arrangere en eller flere inspirationsture til foråret til forskellige
økosamfund/iværksætter-fællesskaber eller lignende?

Ja god idé, men ingen har tilsyneladende tid til at arrangere.

Status fra Grobunds projektkoordinator.
Af Jens Randrup
Her kan du læse om hvordan det har været at starte op i funktionen som koordinator og hvilke opgaver jeg
har været optaget af de første 2 måneder.

Opstarten
At starte i jobbet som projektkoordinator var på mange måder anderledes end noget jeg har prøvet før, idet
jeg selv skulle skrive ansættelseskontrakten, ordne formaliteter med revisor for lønudbetalinger, tegne
arbejdsgiverforsikring, definere rolle og funktioner ud fra projektansøgningen (her fik jeg heldigvis hjælp fra
den til formålet oprettede ”projektstyregruppe”).
Dette er, på mange måder, roller og funktioner jeg har haft siden stiftelsen af Grobund. Men nu altså med
løn, hvilket er en stor hjælp tidsmæssigt.
Som en hjælp til mig selv og projektstyregruppen føre jeg dagbog over aktiviteter og tidsforbrug.
Ca. 1. december satte flittige Grobønder varmepumpe op i kontoret. Det var en stor hjælp at kunne begynde
at bruge kontoret og dermed have base på fabrikken.
Opgaven og jobbet er fyldt med udfordringer, blandt andet fordi foreningen Grobund Fabrik som
organisation er forholdsvis ny (9 måneder) og under udvikling/opbygning.
Alle opgaver er hidtil udelukkende blevet udført på frivillig basis. Dette betyder selvfølgelig at nogle opgaver
bliver nedprioriteret og dermed udskudt, da de frivillige for de flestes vedkommende også har et almindeligt
lønarbejde at passe. Mange mennesker har brugt - og bruger stadig - det meste af deres fritid på at løfte
opgaven, og vi er kommet rigtig langt.
Det, der har den højeste prioritet i øjeblikket, er udviklingen af tydelig ledelsesstruktur og kommandoveje der
er enkle, let gennemskuelige og effektive. Samtidig med udviklingen af et højere informationsniveau og et
bedre informationsflow.
Mange frustrationer fra medlemmerne kommer forbi mit bord, hvilket nok er en naturlig del af jobbet, og
noget jeg øver mig i at sætte pris på;-) da det giver mig mulighed for at vide hvad der er behov for og hvor
skoen trykker. Forhåbentlig hjælper det også for nogle at få luft for deres frustration og vide at de bliver hørt
og der arbejdes på at finde løsninger, der tager højde både for de enkelte medlemmers særinteresser og
det fælles bedste i den nuværende situation, og på den lange bane, med vores fælles mål for øje.

IT og informationsdeling
En af de vigtige opgaver i arbejdet med opbygningen af Grobund er medlemsadministration, styring af
økonomi og ikke mindst arbejdet med at skabe gennemsigtighed i organisationen via deling af informationer
og viden.

Midt i november fik jeg hjælp af Jan Aagaard Munk, der startede i praktik ved Grobund.
Jan er uddannet datatekniker, datanom og kommer med erfaringer som direktør i eget IT firma.
Vi har arbejdet sammen med Sune og Jørn Blander om at vælge det rigtige IT-system til
medlemsadministration og bogføring for foreningerne i Grobund. Det system er nu fundet og Jan arbejder
pt. med at overføre oplysningerne fra medlemskartoteket til Forenings-systemet.
Samtidig har vi samarbejdet med Sune om at oprette et forum for medlemmer på hjemmesiden.
Her kommer medlemmerne, via et login, til at kunne få adgang til diverse funktioner f.eks rådføring,
arbejdsgrupper, jobbørs, nyhedsside, dokumentarkiv, oversigtskalender og meget mere.
Forum er nu etableret og der er et stort arbejde forude med tage det i brug og lære Grobønderne at bruge
dette forum til samarbejde og informationsdeling. Et arbejde vi efterlyser flere frivillige til at hjælpe med.

Fremtidig bosætning
En anden vigtig opgave er arbejdet med at skabe de fremtidige muligheder for bosætning ved Grobund.
I perioden har jeg derfor været optaget af samarbejdet med Fonden Gældfri om forhandlingerne med
Kommunen om køb af jorden omkring fabrikken (se uddybning af dette andet sted i nyhedsbrevet).
I samarbejde med fonden er jeg også i gang med at undersøge muligheden for midlertidig beboelse for
”Grobønder” i det tidligere flygtningecenter ved Ebeltoft.

Fælles fremtid
Der er mange aktiviteter på fabrikken, i forhold til planlægning af vores fælles fremtid og udviklingen af
Grobunds Folkestyre (organisationsudvikling). Derfor er der gået meget tid med deltagelse i interne møder
herunder styregruppemøder i foreningerne, arbejdsgruppemøder og planlægningsmøder i forbindelse med
arrangement for byrådet på fabrikken, møder med arkitekterne i forbindelse med fremtidig anvendelse af og
indretning af Fabrikken osv.
Desuden holder jeg regelmæssige møder med projektstyregruppen, der er styregruppe for
koordinatorfunktionen.

Netværk
I Grobund ønsker vi at være en del af det omgivende samfund og både inspirere og blive inspireret.
Vi har brug for et godt og solidt netværk hvor vi kan møde potentielle samarbejdspartnere.
Derfor har jeg deltaget i flere eksterne møder bl.a. med Circularity City Konference i Brande, møder i
Cirkulært Innovationsnetværk Djursland og et møde med Kolding Designhøjskole om gratis innovationsløft
til virksomheder og iværksættere for BÆREDYGTIG FREMGANG (se invitation andet sted i nyhedsbrevet).
Møder/oplæg i forbindelse med besøg fra Hadsten tekniske skole og Egå Gymnasium.

Samarbejde med jobcentret
Jobcentret i Syddjurs kommune har fået øje på Grobund som en fremtidig samarbejdspartner og vi har holdt
et par møder omkring mulighederne for oprettelse af et virksomhedscenter. Efter aftale med Jobcentret har
vi indtil videre haft 7 praktikforløb på fabrikken. I den forbindelse har jeg deltaget i diverse møder med
sagsbehandlere fra jobcentret. Derudover er jeg involveret i koordinering af praktikanternes arbejde, og
udvikling af praktikforløbene på grobund.

Daglig drift
En del af koordinator-jobbet omhandler den daglige drift af fabrikken og Grobund. Det omfatter bl.a.
Mandagsmøder, diverse spontane møder på fabrikken med grupper og enkeltpersoner, samt servicering af
medlemmer, telefonopkald, hjælp til kontakt med andre medlemmer, besvarelse af diverse mails,
dagbogsskrivning, skrivning af indlæg til nyhedsbreve og lignende.
Desuden har jeg brugt tid på begyndende indretning af kontor, hentning af døre/vinduer til kontorvæg og
afhentning af hæve-sænke skriveborde.

Afslutning på status

Som mange måske allerede ved, brænder jeg for Grobund og føler et stort ansvar for medlemmerne og
projektets succes og derfor er jeg grundlæggende glad for jobbet og muligheden for at kunne fokusere
100% på arbejdet for Grobund. Det jeg ser, som det allervigtigste og mest meningsfulde jeg kan gøre lige
nu.
Mange kærlige julehilsner
og ønsker om et godt nytår til alle.
fra Jens

Kultur & Event
Da Gro Jul blev til
Af Solveig Fries
Fra det tidlige efterår var vi en lille gruppe grobønder der mødtes af og til for at få et stort
julemarked på benene.
Ambitionen var et julemarked hvor grobønder og lokale producenter kunne sælge deres varer, men
hvor der også var plads til foreninger, cafe, kultur og inspiration.
Scene blev der bygget, nye branddøre snedkereret, lys blev sat op, kager blev bagt, øl blev
brygget, plakater blev sat op, kontakter blev plejet, juletræer gravet op, julehjerter blev flettet,
penge blev indbetalt, hallen blev fejet, skilte blev malet, stjerner blev hængt op, planer blev tegnet,
boder blev sat op, julemusikken blev tændt - og lige pludselig var det den 1. december og dørene
åbnede med de første gæster strømmende ind.
Set i forhold til hvor mange æbleskiver der blev vendt, bilerne på parkeringspladsen og deltagere
på de forskellige rundvisninger må der have været mange mennesker - nok omkring et par tusinde.
Helge var og sælge sin grøntsager og most, Kvickly solgte hotdogs, Hanne solgte sin keramik,
Frøsamlerne formidlede deres sag og solgte gamle frøsorter- der blev solgt plader, bøger,
glaskunst, uldne sokker og huer, honning og meget mere.
Der foregik børneteater i himmelrummet og der var en el-dreven kane med et veloplagt nissepar i.
Vi fest-arrangører er vældig tilfredse med afviklingen af Grobunds første julemarked og vi vil gerne
benytte lejligheden igen til at sige tak til alle der gav en hånd med ! I var bare de bedste og jeg ved,
at mange af standholderne og de besøgende har haft en hyggelig julestund på fabrikken.
Denne lille gruppe som arrangerede Gro’Jul er nu gået sammen og har stiftet den første, af
forhåbentlig mange, eventforening. Vi hedder PORT 6 og er simpelthen gået sammen i en
forening, fordi det giver os vores eget CVR-nummer, fordele med blivende bevillinger og mulighed
for at søge om fondsmidler. Vi er nu mange erfaringer rigere og vi glæder os til at arrangere fest og
halløj på vores alles fabrik fremover. Glædelig jul herfra !

Tilbud om workshop
v/ Designskolen Kolding og Styregruppen for Grobund

Kære virksomhed ved Grobund.
Designskolen Kolding og Styregruppen ved Grobund udbyder et tilbud om workshop omkring
udvikling af hver jeres individuelle virksomheds-koncept, båret af ideologien ved Grobund.
Vi håber I kan se den unikke mulighed i deltagelse, da det vil styrke jeres fælles forståelse og
styrke vejen til at I i fællesskab gør jeres vision om Grobund til virkelighed.
Over tid naturligvis, men I vil her få muligheden for at udvikle jeres fælles fundament, samt hver
jeres individuelle grundlag for et virksomhedskoncept.
Workshop-rækken er både relevant for start-ups og etablerede virksomheder. Forløbet tilpasses
gruppens behov. Workshoppen er for både folk med brugerbevis og foreningsmedlemmer af
"Foreningen Grobund".
Der vil blive stillet med 3 facilitatorer efter behov fra Designskolen Kolding, alle designere, men
med stor erfaring med at drive processen omkring bæredygtig udvikling.
Vi håber at I vil bakke bredt op om processen gennem jeres deltagelse.
De bedste hilsner,
Liv, Jens og Mathias

PRAKTISK:
- Hvem: Små og mellemstore virksomheder
- Hvad: 5 gratis workshop-dage
- Hvor: Workshops afholdes på Grobund, alle dage kl. 10-16
- Hvornår: 28. Januar, 6. & 7. samt 20. & 21. Februar
- Mad: Forplejning arrangeres individuelt
- Pris: 300 kr pr. person (kaffe & the + leje af lokaler)

- Hvordan: Tilmeld ved at udfylde formularen på følgende link: https://tinyurl.com/y9nxl9cn
Meld dig til senest 10. januar 2019.
- Spørgsmål? Kontakt Liv Eskholm, email lje@dskd.dk eller mobil 2612 3581
- Besøg os på: designskolenkolding.dk/bæredygtigfremgang

PR & Kommunikation
Ida har skrevet en fin artikel om Grobund i “GEN Europe”.
https://drive.google.com/drive/folders/1WxXIY9TAcXi85aSztKDE0wxPchx1QmFR
Udpluk:
“One more ark in the global fleet. Grobund is the name. Meaning “fertile base”.
In Ebeltoft, Denmark, we are in the midst of building a community with the intention of fulfilling all
the UN 17 global goals for sustainable development.
This conscious community at the seaside in the center of Denmark, now consists of 160 people
who each has donated 50.000 DKK to a fund, that has purchased a 10.000
m2 desolate steel construction factory.”

Indretning af fabrikken
Fra de sidste indretnings møder:
Efter det store møde hvor arkitekterne fremlagde deres forslag til indretning af fabrikken 10. nov.
sendte arkitekterne fire forslag tilbage til os, som vi har arbejdet videre med.
Gruppen bestod af to medlemmer af hver interessegruppe.
Vi kom efter tre møder frem til to forslag, som vil blive fremlagt for indskyderne på
generalforsamlingen for Grobund Fabrik. Indskyderne kan her dele deres synspunkter og komme
med kreative input.
De parametre grupperne arbejder med er:
1. Hvad møder man som det første når man kommer til Grobund.
2. Placering af centrum, hvad skal prioriteres - hverdag - forretning - event?
3. Bedst eller billigst. Vi vil helst selv lave så meget af arbejdet som muligt.
4. Snarlig implementering og ibrugtagning af fabrikken i faser.
5. Bæredygtighed og energitekniske overvejelser.
6. Lys, hvad er nok?
Flere områder på modellerne er ens: det gælder grovværksteder, fælleshus og små værksteder.
Her kan man umiddelbart gå i gang, når man tager hensyn til brandregler og rådførings proces.
Kærligst Ida

Kontorgruppen
Der er blevet afholdt to møder i kontorgruppen.
En af de ting som var på dagsordenen var ledige kontor-lejemål, samt ønsker fra Grobrugere om et
kontor.
Ledige kontorer:
•Moeslunds hidtidige
•K3 (Solveig og Jonas’ nuværende – ledig pr. 1. januar 2019)
Ændringer:
• Alis Bak lejer K3 fra 1. januar 2019
• Janne Stougaard lejer Moeslunds tidligere kontor fra 1. januar 2019
• K4, Jannes nuværende kontor, bliver ledigt fra 1. januar 2019
Et andet punkt var fastlæggelse af priser på udlejning af priser for vores konference og
mødelokaler for 2019.
Forslag til priser
Det er svært at fastsætte priser, og der overvejes om priserne for de interne virksomheder er sat
for højt. Dette er blot et udspil, som kontorgruppen ønsker at høre andre meninger omkring.
Tårnværelset:
·
150 kr./time for interne virksomheder
● Donation (frivilligt beløb) ved afholdelse af gratis foredrag
● Eksterne virksomheder: prisen forhandles ift. hver enkelt arrangement ved
kontakt til kontorgruppen. På sigt kan det overvejes at udarbejde mere faste
retningslinjer og priser. Skal der være forskel i prisen for almennyttige
virksomheder kontra andre virksomheder?
● Privat: donation (frivilligt beløb) ved booking til private arrangementer
Himmelrummet:
● 200 kr. pr. person/dag for interne virksomheder, som ikke har indtjening ved
afholdelse af arrangement
● 400 kr. pr. person/dag for interne virksomheder, som har indtjening ved
afholdelse ved arrangement
● Eksterne virksomheder: priser overvejes yderligere
● Donation (frivilligt beløb) ved afholdelse af gratis foredrag
Kamla lejer i starten af 2019 Himmelrummet til afholdelse af en klangterapi-workshop
over en weekend. Hun har ikke selv indtjening herpå. Prisen er sat til 200 kr. pr.
person + udgifter til bad for hele weekenden. 11 personer deltager.

Chefkontoret:
● 100 kr./time for interne virksomheder
● Donation (frivilligt beløb) ved afholdelse af gratis foredrag
Øvrige punkter som blev behandlet, kan findes i referatet:
https://drive.google.com/open?id=189PPQowvC3abOnEVFOtaNbgl1Rvo2rvd
Desuden har vi været på besøg ved Überwerk, som er Maltfabrkkens kreative arbejdsfællesskab
og netværk. På mødet fik vi indsigt i det store arbejde som der ligger bag projektet.
Maltfabrikken vil meget gerne samarbejde med Grobund, og et af de konkrete projekter som vi
kunne hjælpe med, er indretningen af Maltfabrikken.
Planen er at vi holder et møde sammen med dem primo 2019, hvor virksomheder fra Grobund får
mulighed for at byde ind med relevante kompetencer.
Steffen Ø. Sørensen er allerede igang med at hjælpe dem med at lave lamper af gamle rør, og der
er helt sikkert flere som vil kunne være med i projektet.
Med venlig hilsen
Steen Krogholm Christensen
Mobil: 42919691

