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Gro' Jul
Arkitekterne H&H viser os deres forslag til en helhedsplan for fabrikken 10. november kl 11.00!
Grobunds Skoletjeneste indkalder til brainstorm!
PR & Kommunikation
Ansættelse af Projektkoordinator
Kontor-gruppen
En bog,der kan inspirere til udvikling af Grobunds folkestyre.

Gro' Jul

JULEMARKED / CAFÉ / KUNSTHÅNDVÆRK / MUSIK / STREET FOOD /
UPCYCLING / BØRNETATER / NISSEDRILLERIER / LOKALE PRODUKTER / KUNST
For første gang inviterer Grobund til julebazar.
Grobund Julemarked i weekenden 1.-2. december - begge dage kl. 11-17.
Find begivenheden på Facebook  ~ del den, og inviter en ven eller 10 :-)
DER ER STADIG LEDIGE STANDE
En bod koster 300 kr. for begge dage, for en stand på 3 x 2 m..Borde kan medbringes selv eller lejes.
Skriv til kultur@grobund.org, hvis du vil have en stand eller bidrage med et oplæg, workshop eller lignende.

GIV EN HJÆLPENDE HÅND?
Har du lyst til at give en hånd med til forberedelserne eller under selve Gro' Jul,
så skriv ligeledes til kultur@grobund.org :-)

Arkitekterne H&H viser os deres forslag til en
helhedsplan for fabrikken 10. november kl 11.00!
Af Karin og Ida

Arkitekterne Siv og Kjersti er meget imponerede over interessegruppernes fremlæggelser den 12.
oktober. Nu kan H&H bruge den tid, som fondsmidlerne betaler for, til arkitektarbejde, og ikke til at
finde ud af hvad kunden, altså Grobund, egentlig ønsker sig!
Det har været en lang proces hvor over 40 grobønder har været aktive.
Lige fra at lave den fysiske model, som derefter har været samarbejdsværktøjet igennem
arbejdsprocesserne, flow-model workshoppen i august, indretningsmøder i.september og frem til 6-7.
oktober, hvor gruppernes fremlæggelser fik sidste feedback fra Karin og Ida.
De fire grupper der fremlagde for Siv og Kjersti var Kontorgruppen, Fødevarer & Event, Fabrik &
Produktion og til sidst Fælleshusgruppen.
Grupperne fremlagde meget gennemarbejdede forslag, som de var blevet enige om i en proces, hvor
alle Grobønder var inviteret til at enten komme til møderne og deltage, eller komme med respons pr.
mail på grundlag af et meget grundigt referat, samlet af Mathias.
Rammen for fremlæggelserne var at fokusere på de behov, funktioner og kvaliteter som grupperne
ønskede sig i deres projekt. Desuden skulle grupperne pege på, hvor de så grænsefladerne mellem
de 3 forskellige bruger-interesser vi har i Grobund: erhvervsområder, fællesområder, og områder
med adgang for offentligheden.
Lige nu er der flere arbejdsgrupper der assisterer H&H med hensyn til brandsikkerhed (Henrik
Nordentoft og Jenny) og energi-spørgsmål foruden klimaskærmens isoleringsevne (Jess, Absalon og
Mathias).
H&H fremlægger deres forslag til en helhedsplan for fabrikken,
på fabrikken lørdag den 10. november kl 11. Sluttidspunkt afhænger af hvor mange der kommer.
Tilmeld dig - om muligt - på SMS, 5288 2454 inden 8 november.
Workshoppen er kun for indskydere.

Grobunds Skoletjeneste indkalder til brainstorm!
Af Ida
Referat fra mødet torsdag den 4 oktober og indkaldelse til brainstorm om fremtidens skoletjeneste den
12 november kl 17:30
Deltagere Maja, Inge, Martin Connelly og Ida (referent).
Der åbnede sig en kreativ proces hvor deltagerne sammen udviklede et værdigrundlag for Grobunds
skoletjeneste.
1. Grobund tilbyder noget ganske unikt pga vi gør noget ved de udfordringer vi har på kloden i dag. Vi vil
gerne formidle at alle kan gøre noget aktivt for at modvirke den negative effekt mennesket sætter på
kloden. Vi vil modvirke angsten og hjælpeløsheden, som mange skolebørn føler, og praktisk vise at der
er løsninger som børn kan udføre, og andre måder at leve på som også børn kan forstå.
2. Vi vil at eleverne arbejder i grupper og udfører praktiske opgaver sammen. Vi vil at de oplever et
ansvar som de kan indfri. En fællesskabsfølelse som den vi står for på Grobund, at sammen kan vi
meget mere end vi kan individuelt.
3. De praktiske opgaver og oplevelser skal være sjove sanselige og gerne udenfor under en klimaskærm
og i naturen. Det globale/ klimapolitiske/ økologiske perspektiv skal være nemt at forstå.
4. De forskellige praktiske værksteder vi opretter vil vi videreudvikle sammen. De tre aktiviteter der blev
lavet i uge 38 er meget eksemplariske og kan videreudvikles ved at vi underviser hinanden og giver
feedback. Desuden skal det sammenholdes med folkeskolens fællesmål og fokuspunkter for eksamen
og de 17 verdensmål.
5. Vi vil først og fremmest tilbyde vores tjeneste til folkeskoler, friskoler, efterskoler og højskoler.
Forberedelse til mødet den 12 november er at læse op på de 17 verdensmål.
http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene
Og at kende til de fonde det er relevant at søge.
På dagsordenen til mødet er:
1. Danne en arbejdsgruppe ud fra princippet om at de der gør arbejdet - bestemmer sammen, evaluerer
og rådfører os med andre for bare at blive bedre og bedre til det vi gerne vil.
2. Videreudvikle ovenstående, brainstorme på flere ideer.
3. Vælge fonde og starte med at skrive ansøgninger.

PR & Kommunikation
af Kristian Ravn-Ellestad
Der er gang i kedlerne på kommunikations-fronten, både på den eksterne og den interne del.
I løbet af november afholder vi en workshop i kommunikationens tegn, hvor vi går kreativt til værks
og tænker fremad samtidig med at vi tager hånd om nogle af de forestående opgaver i gruppen.
Medieopmærksomhed
Først og fremmest er vi kommet godt ud i de store nationale medierne indenfor de sidste par
måneder, med indslag på DR TV, DR Radio og Radio 24/7! Gense og genhør dem her:

DR1 21 Søndag ■ Radio 24/7 - Mikrofonholder ■ DR P1 - Nybyggerne
Invitationer
En positiv følgevirkning af medieopmærksomheden er at vi modtager flere og flere invitationer til at
deltage i forskellige arrangementer. Det er meget vigtigt at vi deltager, så vi kan fortælle om vores
visioner og arbejde og inspirere på tæt hold, samtidig med at vi kan skabe et netværk med de øvrige
deltagere og gæster.
Invitationerne er, for at nævne et par sværvægtere, kommet fra:
● Building Green København: http://buildinggreen.eu/cph/
● Erhvervsstyrelsen / Landdistriktskonferencen:
https://www.livogland.dk/viden/landdistriktskonferencen/landdistriktskonferencen-2018
● Estate Media (Boligdagene): https://estatekonference.dk/conference.php?id=172
Fælles kalender
Vi har oprettet en fælles (google)kalender på hjemmesiden: grobund.org/grobund-faelles-kalender.
Vi håber det kan give et overblik over de mange aktiviteter der foregår på Grobund, interne som
eksterne. Tovholderne for arbejdsgrupperne er ansvarlige for at oprette events, deadlines m.m.
Det er vigtigt at vi bruger funktionen, så aktiviteter ikke går nogens næser forbi, og møder
koordineres med andre møder. Vi skal øve os i at integrere kalenderen i vores møder.
For at oprette aktiviteter m.m. bruges dette link: https://calendar.google.com/calendar
Kalenderen består af tre del-kalendere, som alle tre er offentlige:
1. - Arb.Grupper (aktiviteter for arbejdsgrupperne)
2. Medlemmer (aktiviteter for medlemmer)
3. Offentlig (aktiviteter for offentligheden)
Janne Stougaard jannestougaard@gmail.com er overordnet koordinator på kalenderen.
Intern Kommunikationsplatform
Der arbejdes, kodes og nørdes på en platform, hvor al intern kommunikation vil foregå i fremtiden.
Det er et stort arbejde som kommer til at udvikle sig sideløbende med at Grobund gror. Første mål for
platformen er dels et dialog-forum, som kan erstatte og udrede de mange tråde på facebook, og dels
et arkiv med dokumenter, referater osv., som kan erstatte google drev.

Ansættelse af Projektkoordinator
af Jens Randrup
Kære Grobønder.
Så lykkedes det. Det er med stor glæde at jeg kan bekræfte at Foreningen Grobund Fabrik nu
har ansat sin første fuldtids medarbejder, takket være økonomisk støtte fra Jørn Tækker og
Syddjurs kommune, der hver især har bidraget med 200.000 kr til ansættelse af en
projektkoordinator.
I foråret søgte jeg på vegne af foreningen Grobund Fabrik, om støtte fra syddjurs kommunes
erhvervs-pulje til ansættelse af en projektkoordinator i et år. Ansøgningen blev imødekommet med en
bevilling på 200.000 kr som en 50% finansiering, og dermed på betingelse af at foreningen kunne
finde de resterende 200.000 et andet sted.
Efter overvejelser og rådføring med Grobunds eksterne fundraisingkonsulent Niels Jacobsen fra
Fåborg, valgte jeg på vegne af Foreningen Grobund Fabrik, at søge medfinansiering hos en der
allerede har haft afgørende betydning for realiseringen af Grobund, nemlig Jørn Tækker, der i rette
tid så nødvendigheden af at købe Fabrikken til Grobund før andre kom os i forkøbet. Han gav os
dermed frist på et år til at rejse den nødvendige kapital. Jørn Tækkers svar på ansøgningen var at
han er klar til fortsat, sammen med Syddjurs Kommune, at virke som katalysator og fødselshjælper
for Grobund og støtte med restfinansieringen på 200.000 kr til en projektkoordinator.
Hermed en stor tak fra Grobund til Jørn Tækker og Syddjurs kommune for støtten.
Jeg vil i denne forbindelse benytte lejligheden til at hjælpe dem, der måske undrer sig og måske
endnu ikke kender historien og har forstået værdien eller omfanget af Tækkers hjælp.
Det er en kendsgerning at Tækker havde et bud på 10 mill. kr. i form af en underskrevet salgsaftale
med Møllerup Gods og Kvadrat. En aftale, der ville være trådt i kraft d.28-3-2018 kl 12, hvis Grobund
ikke kunne skaffe den nødvendige kapital. Differensen på 1,6 mill kr. mellem Jørn Tækkers købspris
af TATA og salgspris til Grobund, dækker udgifterne til handelsomkostninger ved køb og salg,
advokat og ejendomsmægler, statslige afgifter, omkostninger i forbindelse med et års liggetid,
ejendomsskatter, forsikring, kapitalbinding m.m.
Som mange allerede ved, har jeg været med til at opstarte og udvikle Grobund, lige fra den spæde
begyndelse af projektet i august 2016. I starten som formand for foreningen (indtil marts 2018), og
senere som koordinator. Alt på frivillig basis.
På den baggrund er der enighed i Foreningen Grobund Fabrik om, at jeg bliver ansat i stillingen.
Ansættelsen trådte i kraft mandag d.22-10-2018 og varer som udgangspunkt frem til d.22/10-2019.
Jeg kan, indtil andet oplyses, kontaktes på styregruppe@grobund.org og mobil 6086 2202.
Jeg vil løbende informere om mit arbejde gennem nyhedsbrevet.
Jeg glæder mig til i det næste år at koncentrere mig fuldt ud om arbejdet som koordinator og
katalysator for udviklingen af Grobund og det frivillige arbejde, som projektet hviler på.

Der er oprettet en støtte- og følgegruppe for koordinatorfunktionen. Gruppen består i foreløbig af
Gjørrild Jacoby Jensen, Niels Aagaard, Steen Krogholm og Bent Jensen.
Bevillingsgrundlaget/ansøgningen til Erhvervspuljen
Herunder finder du et uddrag af bevillingsgrundlaget/ansøgningen til Erhvervspuljen med beskrivelse
af koordinatorfunktionen.
Projektbeskrivelse: P
 rojektets idé og formål.
Etablering af sekretariat og ansættelse af Projektkoordinatoren skal sikre en koordineret og effektiv
udvikling af foreningens aktiviteter på fabrikken. For herved at fremme etablering af iværksættere.
Herudover er formålet med projektkoordinatoren at sikre et gensidigt vellykket og frugtbart
samarbejde med Erhvervsliv og borgere i lokalområdet.
Koordinatorens opgaver er i første omgang bl.a.:
● At arrangere, koordinere og være tovholder på møder mellem de forskellige interessegrupper internt.
● At være en gennemgående person ved møder internt.
● At holde sig informeret om de forskellige foreninger og arbejdsgruppers arbejde og initiativer
● At fungere som en gennemgående kontaktperson i interne og eksterne anliggender.
● At arrangere og koordinere møder mellem interne og eksterne interessenter og samarbejdspartnere.
● At opsøge og skabe kontakter til potentielle eksterne samarbejdspartnere i lokalområdet, og formidle
kontakterne til foreningens medlemmer. Herunder jobcenter og det kommunale beskæftigelses
område.
● At sikre relevante informationer formidles og er tilgængelige hvor de behøves.
● At samle trådene, skabe overblik og formidle dette internt og eksternt.
På lang sigt er koordinatorens opgave at udvikle sekretariatet med de funktioner der opstår behov for
eksempel bogholderi, regnskabsafdeling, presse og nyhedsformidling og funktioner i forhold til de forskellige
foreningers arbejde. Og meget mere.

Kontor-gruppen
Af Steen Krogholm
Gruppen består af Steen Krogholm (tovholder), Marianne Wangel, Jørn Uhrenholt, Lars Nygaard, Janne
Stougaard, Poul Nielsen, Gørrild
Gruppens arbejde er startet med deltagelse i indretningsworkshoppen, samt temamøde om ansvarsgrupper og
beslutningsprocesser.
Nogle af de punkter som blev givet vider til arkitekterne Helen & Hard efter rækken af indretningsworkshops
er:
Indretning:
Lokalerne indrettes ud fra tanken om permakultur (et rum skal have flere funktioner) og hele tiden med det
æstetiske og fleksible for øje. Så vi får nogle kontorlokaler med et godt miljø og indeklima. Man kunne f.eks.
forstille sig at der blev lavet grønne vægge med beplantning og vand. At der blev lavet grønne rumdeler i det
åbne kontorrum, for at afskærme den enkelt mod støj. Samtidigt med at det gav mulighed for at lave om på
rummets indretning, uden at der skulle flyttes vægge.
Møblerne i kontorområde/mødelokalerne skulle primært være reuse møbler, som vi eller virksomheder på
Grobund evt. har upcyclet. Dyrkningsmuligheder skulle tænkes ind i lokalerne, så der f.eks. var tomater eller
andet i loftet i mødelokalerne. Dette for at inddrage naturen så meget som muligt i kontorlokalerne.
Møderummene:
Skal indrettes fleksibelt så at f.eks. tårnet vil kunne bruges til møder/behandlinger i løbet af dagen. Mens der
stadig skulle være åbnet for at Grobruger kunne anvende lokalerne til afslapning i weekenden og om aftenen.
På temamøde om ansvarsgrupper blev det indstillet at Kontorgruppen har ansvaret for følgende områder:
”himmelrummet”, de åbne/lukkede kontorer, mødelokaler, tårnet, toiletterne ifbm. med kontorerne,
receptionen, sekretariatet.
Næste møde i fabrikken er den 17/11-2018 kl. 14.00 på fabrikken.

En bog,der kan inspirere til udvikling af Grobunds folkestyre.
Af Ida Bertelsen
“Hvis vi bruger al tiden på at snakke, får vi ikke gjort vores arbejde og får dermed ikke opfyldt vores behov,”
står der på side 5.
Denne bog har en løsning - opskriften er en effektiv gennemsigtig magtstruktur, hvor alle bliver hørt.
Jeg blev glad efter at have læst få sider.
På side 2 står der: “Hvilken verden vil vi leve i? Vores svar er: Vi vil leve i en verden hvor folk støtter hinanden,
tager hensyn til hinanden og hjælper hinanden med at opfylde behovene. En verden med samarbejde.”
På side 4: “Godt nok for nu, og sikkert nok til at gå i gang.”
Man skal altså ikke vente med at handle til man har den perfekte plan - fordi den jo sjældent findes.
Bogen er en håndbog i hvordan man holder effektive møder. Altså at få træffer beslutningrne efter indput fra
mange! Magten bliver delt og distribueret ud så de der gør arbejdet bestemmer i sammen i grupper.
Bogen fås nu i Stakbogladen i Århus til 300 kr, minus 10%, når du siger du kommer fra Grobund.
Oversættelserne fra engelsk er mine. Ida Bertelsen

