Nyhedsbrev juni 2019
I denne måneds nyhedsbrev kan du blandt andet læse om:

•
•
•
•

Seneste nyt om køb af jord
Hvem der har købt Stenagergård på den anden side af vejen ved
siden af fabrikken
Hvad bestyrelsen arbejder med
Hvorfor en meditationsguru fra Himalaya besøger Grobund

Nyhedsbrevet holder ferie i juli og august – næste deadline er
derfor 14. september.

God ferie til alle.

Sidste nyt om køb af jord
Af Jens Randrup

Foto af jorden, vi vil købe ved fabrikken, som der ser ud nu.

Budfristen på kommunens jord omkring fabrikken udløb kl. 12
tirsdag 4. juni.
På et møde hos Grobunds advokat, Mads Petersen, i Ebeltoft samme
dag deltog fra fonden Gældfris bestyrelse:
Mie Dahl, Søren Steen Møller, Mads Petersen og fondens formand
Geert Hallberg. Fra Grobund deltog Steen Møller, Solveig og Jens
Randrup.
På mødet blev det besluttet at afgive bud på al den udbudte jord.
Alle bud behandles af kommunens økonomiudvalg 19. juni. Svar til
budgivere, i vores tilfælde fonden Gældfri repræsenteret af Mads
Petersen, forventes at komme inden udgangen af juni måned. Her er
et billede af jordstykket, som det ser ud nu

Tema: Nyt fra bestyrelsen
Af Mathias Bartholomæussen

På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt i Foreningen
Grobund:

Mathias Bartholomæussen (formand), Josephine Connelly
(næstformand), Noa Skovdal, Charlotte Koch, Angelika Christiansen,
Annette Munch (suppleant) og Jørn Blander (suppleant)
Efterfølgende har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor vi har lært
hinanden at kende og senest behandlet diverse punkter. Ved det
konstituerende bestyrelsesmøde blev vi enige om, at de valgte
suppleanter indtræder på lige fod med de andre
bestyrelsesmedlemmer, da de nye vedtægter åbner op for, at vi kan
være op til 9 personer i bestyrelsen.
Ved dette møde udpegede vi desuden Annette Munch til kasserer.

Er du vores nye bogholder?
Efter 2 års tro tjeneste har Jørn Blander
desværre valgt stoppe som bogholder for
Foreningen Grobund.
På vegne af bestyrelsen vil vi sige en kæmpe
stor tak til Jørn, der har holdt styr på
finanserne. Det har været uvurderligt.

Det betyder så, at vi i foreningen søger en person med en smule
erfaring inden for bogholderi til at foretage overførsler og
indsamle bilag samt lave årsregnskab.

Er det dig?
Omfanget er omkring 1-2 timer ugentligt, og der vil være en
indkørselsperiode.
Så har du lyst til at hjælpe til med at sikre god gennemsigtighed
i foreningens økonomi, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til
Mathias på kontakt@grobund.org.
Indtil videre er Mathias fungerende bogholder.

Vil du være med i bestyrelsesarbejdet?
Som det har været praksis hidtil, vil vi fortsat gerne have åbne
bestyrelsesmøder i foreningen. Dog vil vi også gerne have en
kontinuitet i deltagere til møderne.
Derfor vil vi gerne have en melding fra alle dem, der kunne tænke
sig at tage del i bestyrelsesarbejdet, være med til at træffe
beslutninger af forskellig karakter osv.
Vi afholder bestyrelsesmøder hver 1. torsdag i måneden fra 16.0019.00 på fabrikken med mindre andet er aftalt.
Hvis du vil deltage aktivt så meld dig på mailinglisten her:
https://tinyurl.com/yxpc8mw6
Så får du tilsendt dagsorden og referater. Vi forventer til
gengæld at du har læst dagsorden og referater inden hvert møde og
kommer til så mange møder som muligt.
Vi håber at mange har lyst til at melde sig.

Kom til visionsdag i Foreningen Grobund
Til generalforsamlingen nåede vi jo aldrig at afholde den
planlagte workshop omkring fremtiden for Foreningen Grobund.

Jeg lovede, at vi ville afholde den snarest. Vi kan dog, se at det
ikke kan blive før efter sommer.
Derfor har vi besluttet at afholde denne workshop i form af en
visionsdag 14. september 2019. Tidspunkt og det præcise indhold er
endnu ikke planlagt, men sæt kryds i kalenderen.
Hvis du vil være med til at arrangere dagen eller har input til
dette, så tag fat i Noa ( noaskovdal@gmail.com ) eller Annette
Munch ( munch2025@gmail.com ), som er tovholdere på arrangementet.

Diverse mindre beslutninger fra bestyrelsen
I vores korte tid som bestyrelse har vi nået at tage nogle
beslutninger. Et resumé af de vigtigste kommer her:
A) Samarbejde med Grobund Byggefest
Grobund Byggefest afholdt af Byggefest APS ved Noa Skovdal og Tore
Dahl anmodede om et tilskud fra foreningen på 25.000 kr. Dette har
vi i bestyrelsen afvist.
Vi har også afvist at give en underskudsgaranti på samme beløb,
som også blev anmodet om.
I stedet har vi valgt at indgå i et samarbejde, som går ud på, at
alle medlemmer af Foreningen Grobund får en rabat på 100 kr. på en
partout-billet samt nogle små rabatter i baren.
For hver billet købt af et medlem giver foreningen altså 100 kr.
til Byggefest APS.
Dette gør, at alle, der er en del af foreningen i forvejen, får
noget ud af det, mens det også giver incitament for festivalgæster
til at melde sig ind i foreningen.
Vores forventning er, at de to effekter nogenlunde vil udligne
hinanden, så det bliver win-win for begge parter.
B) Støtte til forundersøgelse vedr. leje af bygninger ved
Færgehavnen
Der er en gruppe, der arbejder på at stable en ny forening på
benene under det foreløbige navn ”Foreningen Grobund Havn”, som
vil leje bygninger på Ebeltoft Færgehavn af Sund & Bælt.

I den forbindelse skal der laves en forundersøgelse af de vilkår,
som Sund & Bælt stiller, som kan minimere risikoen for den
nyopstartede forening.
Initiativtagerne bag denne nye forening har spurgt Foreningen
Grobund om støtte til denne forundersøgelse. Det drejer sig
maksimalt om 15.000 kr. til advokatbistand.
Vi er blevet enige om at bevillige disse midler til denne
undersøgelse på den betingelse, at hvis det lykkes at komme i gang
i bygningerne, skal foreningen tilbagebetale vores udgift, når de
har de nødvendige likvide midler.

Det var slut på temaet om den nye bestyrelses arbejde.

Her er de nye ejere af Stenagergaard
Af Jens Randrup
Købet af Stenagergaard er nu gennemført, og den nystiftede
andelsboligforening Stenagergård har disponeret over alle
bygninger siden 1. juni. Dispositionsretten til jorden tilhører
sælger frem til 1. september 2019.
Foreningens medlemmer tæller pt.: Ove Sølvsteen, Gjørrild Jacoby,
Hanne Dameyer, Pia Glerup, Vilbjørk Broch, Jørn Blander, Ida
Bertelsen og Jens Randrup.
Vi vil på et tidspunkt gerne invitere hele det store Grobundfællesskab på besøg. Dog har vi som ”nyfødt forening” et stort
behov for først at lære hinanden at kende internt i gruppen og
finde vores ben at stå på som nybagte ejere af Stenagergård.
Vi håber, I har forståelse for dette, og vi vil selvfølgelig
invitere jer på individuelle besøg gennem de relationer vi hver
især har i Grobund-fællesskabet. Ligesom I er velkomne til at
kigge forbi med respekt for de grænser for gæstfrihed og besøg,
som er ”almindelige” for os, og som vi endnu ikke kender hinanden
godt nok til at vide, hvordan er for den enkelte af os.

Sociokratisk workshop på Grobund Fabrik 6.-7. juli
Vi kan nu meddele, at sociokrati-workshoppen med sikkerhed vil
blive afholdt, da kurset på Brenderup Højskole, hvor underviserne
også skal undervise, er blevet bekræftet, og underviserne har købt
flybilletter.
Dette er et helt unikt tilbud for medlemmer af Foreningen Grobund.
Normalpris på dette kursus er ca. 2.000 kr.
Foreningen Grobund støtter initiativet økonomisk, og det betyder,
at vi kan invitere til workshoppen til en deltagerpris på 250 kr.
for de 2 dage.
Workshoppen vil foregå på engelsk.
Betaling på mobilepay nr: 40444. Husk at skrive sociokrati samt
navn, mail og mobilnr.
Sov og spis på Grobund
Tilmelding til spisning aften lørdag og frokost søndag følger
snart.
Der vil blive forskellige muligheder for at overnatte gratis i
telt eller sovesal.
Der er pt. 20 tilmeldte til kurset, og vi håber mange flere
grobønder vil tilmelde sig og på denne måde - i fællesskab med
andre fra Grobund - tilegne sig viden og redskaber, vi kan bruge i
den videre udvikling af Grobunds folkestyre.
Det er et arbejde, der er af uvurderlig betydning for, at vi når i
mål med realiseringen af visionen om Grobund.
https://docs.google.com/document/d/1Eh64L7V6oTvXttIVq663QMU8ZzXe1l
dGCq7S_qPUkeM/edit?usp=sharing

Vil du med på messe og marked?
Af Mathias Bartholomæussen
Vi er blevet inviteret til at deltage i forskellige lokale
markeder med en info- og PR-stand, som kunne være fede at deltage
i.
Det drejer sig om
følgende:
1. Frilandsmesse på
Friland 30. juni kl.
9-18
og
2. Farmers Market på
Ebeltoft Gårdbryggeri
i forbindelse med
fællesspisninger med
Det Grænseløse Køkken.
Der er følgende
datoer:
25. juni, 2. 9. 16.
23. og 30. juli - alle
dage kl. 17-20.

Jeg har sagt ”ja” til Frilandsmessen og "måske" til Farmers Market
- vi vil deltage nogle af aftenerne, hvis vi kan finde nogle
frivillige.

Tilmeld dig her:
Det vil være fedt at være så mange som muligt til at tage ud med
stande.
Derfor har jeg lavet et lille sheet, som man kan melde sig på,
hvis man vil være med til at hjælpe.
Skriv dig på herunder, hvis du vil hjælpe en af disse dage – så
kontakter jeg dig senere:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qDS7TqCcHXPCHFSK37LXIG0v7ENtDwdsjDZZxL2SAg/edit?usp=sharing

Grobund i pressen

Se indslaget her, hvis du har abonnement på TV2 Play:
https://play.tv2.dk/programmer/magasiner/serier/valg-2019--danmark-paa-kanten/en-grund-det-hele-kan-gro-paa-188622/
---------------------------

Læs det hele her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-20-kommed-ind-i-et-hus-der-ikke-er-tilsluttet-noget-som-helst-og-koster5000-kroner

