15. marts 2019

FORSLAG 1:
Ændring af foreningens navn fra ”Foreningen Grobund” til ”Støtteforeningen Grobund”.
Forslagsstiller: Tore Muurholm Dahl

FORSLAG 2:
OPMÆRKSOMHED PÅ FÆLLESSKABET OG DEN ENKELTE
Jeg vil rigtig gerne at vi kan sætte en proces i gang, hvor vi taler om, hvordan vi kan
håndtere en udvikling i Grobund, som jeg i stigende grad er blevet opmærksom på
og bekymret for.
Den en aktuelle anledning – den seneste dråbe i karret – er, da jeg for nylig gerne
ville bidrage til udviklingen af en Grobundportal, som jeg tog for givet skulle være en
portal for alle med tilknytning til foreningen Grobund og Jens som projektleder
søgte testpersoner. Jeg tænkte at her er endelig noget jeg kan bidrage med som
medlem af Grobund – men desværre løb beskeden:
”Forum er desværre endnu kun for medlemmer i foreningen Grobund Fabrik.
Det er helt uklart hvorfor, hvordan og hvem, der tager sådan en beslutning og det
ser ud til, at princippet om Rådslagningsprocesser, når tages beslutninger på
Fællesskabets vegne, er ved at blive afskaffet i praksis? Fællesskabet her forstået
som Foreningen Grobund , herunder Fabriksgruppen
DEN ENKELTE I FÆLLESSKABET
En anden anledning til opmærksomhed er hvordan vi kan tale, beslutte og handle
som enkeltpersoner eller mindre grupperinger på vegne af Grobund.
Når vi som medlemmer af foreningen Grobund – herunder indskydere i
Fabriksgruppen – i regi af Grobund (internt) har jeg forstået, at vi er forpligtede på
at forholde os ansvarligt og opmærksomt i forhold til Manifestets principper,
herunder rådslagningsprocesser, når vi vil handle og træffe beslutninger på
Fællesskabets vegne – og når enkeltpersoners beslutninger om handlinger påvirker
Fællesskabet.

Når vi som medlemmer af Foreningen Grobund – herunder Fabrikgruppens
indskydere – udenfor Grobund fremtræder og handler i Grobunds navn forudsætter
det en særlig opmærksomhed på, hvad disse handlinger/opførsel har af betydning
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for omgivelsernes opfattelse og forhold til Grobund og GrobundFællesskabets
troværdighed.
Jeg tænker vi må tale om hvordan vi håndterer det forhold, at sikre enkeltpersoners
beslutninger om handlemåder, der forpligter og påvirker Grobund, også forholder
sig til det mandat/opbakning/legitimitet, Grobund kan give den enkelte i konkrete
situationer.
F.eks. når der skal forhandles med Kommunens tekniske udvalg, forhandles køb af
jord, tilladelser hos myndigheder og meget meget mere.

ÅBENHED, GENNEMSIGTIGHED , GENNEMSKUELIGHED, TROVÆRDIGHED
Jeg synes det er rigtig ærgerligt, at det ser ud til at, det ser ud til, at der er ved at
udvikle sig en afstand mellem indskydere (Fabrik) og medlemmer af foreningen.
Jeg har ingen anelse om hvorvidt det er med bevidste hensigter eller blot
ubetænksomhed og uden bevidst opmærksomhed – uanset vil jeg gerne gøre
opmærksom på betydningen af at opretholde og udvikle tilliden som centralt
fundament for Grobund.
Mistillid, fordomme vokser sig stærke på komposten af uvidenhed og det skjulte, det
anonyme.

Jeg bliver ærgerlig og ked af det over, at jeg som medlem flere gange støder på en
barriere om at det må jeg ikke få indsigt i, når jeg ikke er indskyder.
Senest har der været generalforsamling i Fabriksgruppen, og her 8 dage før
Foreningen Grobunds generalforsamling, er der ikke åbnet op for indsigt i referat
om drøftelser og beslutninger. Jeg har forstået at kun medlemmer af Grobund med
indskyderbevis kunne deltage (?!?).
Jeg har en forestilling om at de 2 generalforsamlinger kan berige hinanden ….?
Hvilke beslutninger er taget på Fabrikgruppens generalforsamling? – hvilke
konsekvenser har disse for Fællesskabet Grobund – hvor er rådslagningsprocessen
blevet af?
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Kan Fabrikgsgruppen bare beslutte sig for at ekskludere sig selv fra Fællesskabet
Grobund – uden hensyn til Manifestets principper, som medlemmer (og indskydere)
jo har erklæret sig indforstået med ….
Det er mærkeligt at være medlem af Fællesskabet Grobund og erkende, at det er
svært at få indsigt i nogle af de mest centrale processer og beslutninger.
…. det går jo klart i retning af at Fabriksgruppen lukker sig mere og mere om sig selv
- og det er da en ærgerlig udvikling - og ikke mindst i modstrid med manifestets
principper
Jeg har hørt om en del enkeltpersoner og grupper, som træffer beslutninger og
handler på det på Fællesskabets vegne uden dels uden rådslagningsproces, dels
uden åbenhed (referat) og dels anonymt.
Det er svært at finde ud af, hvordan jeg som medlem skal støtte udviklingen af
Grobund, når der er flere områder jeg ikke kan få indsigt i og Jeg har endnu til gode
at høre argumenterne imod medlemmers indsigt i Grobunds udvikling.

Bare for god ordens skyld, så behøver vi ikke spilde tiden med at diskutere
begrænsninger: Det er naturligvis enhver frit for at etablere en lukket
interessegruppe (veganer, alder, køn, religion mm) på f.eks. facebook eller andre
medier steder. Det bør dog fremgå tydeligt, at det er en selvbestaltet gruppe, der
alene repræsenterer sig selv, ligesom den enkelte gruppe tager ansvar for, hvordan
deres handlinger påvirker Fællesskabet Grobund.
Helt aktuelt har vi modtaget nogle – i øvrigt udmærkede forslag til
vedtægtsændringer – men det er uklart (for mig) hvem, der står bag? Hvorfor skal
det være anonymt?

FORSLAG TIL AT KOMME VIDERE, HVIS GENERALFORSAMLINGEN BAKKER OP OM DET :
Jeg forslår en åben arbejdsgruppe, som vil arbejde med forslag til at udvikle
manifestets principper mhp videre drøftelse på næste års generalforsamling.
Arbejdsgrupper påtager sig at organisere, forberede og afvikler møder, workshops
mm., så alle medlemmer af Foreningen Grobund, der er interesseret i at bidrage
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aktivt, har mulighed for det. Jeg ser ingen begrænsninger i geografisk, fysisk eller
anden type afstand. Alle kan deltage
Jeg vil gerne tage initiativet og beder interesserede skrive sig på en liste jeg lægger i
baren: navn mailadresse, telefonnr.

Annette Munch
Aarhus den 15. marts 2019
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FORSLAG 3:
Ansøgning om støtte på 25.000,- fra Foreningen Grobund til ”Grobund Bygfest”. Se
ansøgningen på de følgende sider.
Forslagsstillere: Tore Muurholm Dahl og Noa Skovdal
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