GROBUND NYHEDSBREV December 2017
LÆS OM
-

Oplæg til Fællesmødet - baggrundsmateriale du kan læse inden mødet
Nyt fra arbejdsgrupperne Event & Kultur, Medlemmer, Fiskeri, Landbrug, PR
Den nye Regnskabsgruppe (og hvordan du får refunderet udlæg mv.)

Oplæg til Fællesmødet
Crowdfunding / Fabrik

Workshop på Fællesmødet  - Finansieringsmodeller
På fællesmødet bliver der en workshop om finansiering af fabrikken (fælles med Fabriksgruppen)
Læs om finansieringsmodellerne og oplæg til workshoppen - spændende og konkret!

PR - kurser i WordPress, Google Drev mv.

Grobund anvender primært WordPress (artikler og Kalender på hjemmesiden) og Google Drev
(arbejdsdokumenter med meget mere).
Det er en stor fordel at alle arbejdsgrupper selv kan opdatere Hjemmesiden, og bruger Grobund Drev til
fælles dokumenter.
PR-gruppen v/ Sune tilbyder individuelt tilpasset undervisning i WordPress og Google Drev, måske
som fælles introduktion hvis der er mange interesserede, måske individuelle aftaler under Fællesmødet
eller i Århus. Det tager måske 15 minutter at lære, med “hands-on” = medbring gerne din Computer :-)

Fiskeri, Tang, Kystkultur, Havn

Læs 12-siders flot introduktion til “Grobund for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig kystkultur”.

Læs den HER.

Nu laver vi Grobund Sangbog

I løbet af fredag 1. December kan du finde hente G
 robund Sangbog!
Men indtil da er her en introduktion:

Inden fællesmødet laver Bent en sangbog med 30 sange,
som du kan printe i et eller flere eksemplarer.
Til fællesmødet medbringer Bent samlemapper, som vi kan sætte de sange du har trykt, ind i.
Mapperne kan så senere suppleres med nye sange.
Vi satser på at lave 40 eksemplarer af sangbogen, så hvis du har en sang du gerne vil have i
mappen er du også velkommen til at trykke den i 40 eksemplarer og tage med på Fællesmødet
d. 2. december.
Send også din sang til Bent.musik@gmail.com
så den kan komme med i næste opdatering af PDF-Sangbogen.

Styregruppen / Bestyrelsen

Styregruppen er udvidet. Udover den på årsmødet valgte bestyrelse, inviteres nu også Tovholderne fra
arbejdsgrupperne, og andre interesserede.
Torsdag 16/11 mødtes den udvidede Styregruppe i 5 timer, med en lang dagsorden. L
 æs

referatet.

22. November holdt Grobund møde med Tækker Group om betingelser for køb af Fabrikken. Beretning
blev udsendt i Nyhedsbrev #22, og kan også læses H
 ER
De kommende Styregruppemøder er Tirsdag 19. december og Torsdag 25. Januar.

arbejdsgruppe: Event & Kultur

Pernille Bossow fortæller:
Arbejdsgruppen Event og Kultur er fornyligt blevet (gen)oprettet. Dette er sket i forbindelse med at
Fællesmødet d.2/12 skulle arrangeres.
Gruppen består indtil videre af 9 medlemmer, hvoraf en del overlapper og er med i arbejdsgruppen PR &
Kommunikation. De to grupper har samarbejdet om at danne rammerne for Grobund Fællesmøde,
workshops og socialt samvær, hvilket har fungeret godt.
Vi håber på flere aktive medlemmer i gruppen Event og Kultur - og vi glæder os til at skulle arrangere
flere møder og kulturelle tiltag, når vi kommer ind på fabrikken til foråret.

arbejdsgruppe: PR & Kommunikation

Sune skriver:
Tovholder Fie holder lav Grobund-profil resten af 2017, mens hun helliger sig studierne.
Der er holdt flere møder i Århus med deltagelse af Thomas fra København for bordenden, på en skærm
via Skype! Det virker fint, og kan anbefales til andre geografisk spredte grupper.
Gruppen har arbejdet & diskuteret højt og bredt, og har andet en bunke beslutninger og opgaver.
En del opgaver har ligget udover gruppens naturlige arbejdsområde, og bl.a. udmøntet sig i aktivering af
en ny gruppe: Event & Kultur-gruppen v/ Tovholder Pernille Bossow. Kultur-gruppen blev inddraget, da
man ikke kan forestille sig Events uden Kultur. Eller omvendt.
Vi er i gang med at aktivere den gamle (og måske en ny) kontakt til TV2/Øst (Tore og Fie), som måske
kan bruge et lille nyhedsindslag fra Introduktion til Grobund, på fabrikken på Lørdag kl. 12-13:45.
Der er ligeledes taget kontakt til to lokalaviser (Pernille).
Vi har talt om at forberede et Virksomheds-møde  samarbejde med Fabriksgruppen,
hvor interesserede virksomheder mødes til en grundig introduktion på Fabrikken, en
hverdags-eftermiddag i December.
Næste møde - efter vi mødes på Fællesmødet - bliver mellem 11. og 15. December.

arbejdsgruppe: Crowdfunding / Økonomi
Crowdfunding/økonomi gruppen har holdt flere møder den seneste måned.

Jura og vedtægter
Vi har på det seneste især arbejdet med at sikre at det juridiske grundlag er på plads, for at vi kan starte
med at indsamle de “store beløb” fra medlemmerne, og vi har derfor samarbejdet med en jurist omkring
vedtægter og organisationsstruktur.
Hvordan indbetaler vi?
Derudover har vi holdt et møde med Merkur Bank, samt lavet research omkring hvordan vi kan samle
pengene ind, rent konkret.
Det er endt med, at vi for alle små beløb bruger vores nye M
 obilePay (eller bankoverførsel).
For de “store” beløb, skal medlemmer lave en bankoverførsel. Dette gør vi fordi der vil være for store

(procentmæssige) gebyrer forbundet med brugen af VISA/Dankort, og fordi det giver en vis sikkerhed at bruge en
bankoverførsel, når der er tale om store beløb.

Indbetaling af indskud begynder snart!
Vi håber på at åbne for indbetalinger af indskud (de “store” beløb) i starten af januar - så ALLE SKAL
SNART VÆRE KLAR til at indbetale!
Alle pengene skal være samlet sammen senest 1.3.2018 (pengene skal stå på Tækkers konto senest
31.3.2018, og derfor skal vi være på forkant).
Workshop på Fællesmødet  - Finansieringsmodeller
På fællesmødet bliver der en workshop om finansiering af fabrikken (fælles med Fabriksgruppen)
Læs om finansieringsmodellerne og oplæg til workshoppen - spændende og konkret!

Arbejdsgruppe: Fabriksgruppen

I de sidste par måneder har det været finansieringsmodeller for køb af fabrikken, som vi har arbejdet
med.
Desuden har vi forsøgt at få et overblik over hvem der allerede har ideer eller planer om at starte noget
op på fabrikken. I forhold til dette har vi brug for at mange flere melder ind (se V
 irksomheder på
Grobund).
Nu er det sikret at vi kan købe fabrikken, så det kommende arbejde i Fabriksgruppen kommer til at
handle meget mere konkret om hvordan vi får motiveret iværksættere til at blive interesseret i at være
med i Grobund.
Vi skal have lavet en procedure for godkendelse af iværksættere. Skal al produktion være 100 procent
bæredygtig, eller kan en virksomhed, der tilstræber at blive mere og mere bæredygtig, accepteres?
Da vi nu har mulighed for at komme ind på fabrikken er der en masse mere konkrete arbejdsopgaver at
tage fat på:
- Hvordan skal fabrikken deles op?
- Hvor stor en del skal være fælles til f.eks. musik og teater og fælles værksteder?
- Og hvor stor en del skal bruges til produktion?
- Hvilke investeringer skal der laves, så fabrikken er forberedt med el-tilslutning, internet osv.
- Hvad er de anslåede driftsudgifter
- Hvordan skal fordelingsnøglen være i forhold til betaling for lys og varme og vedligeholdelse.
- Skal det være alle der er med i Grobund, eller
- Skal de, der har produktionsareal, betale forholdsvis efter hvor meget plads de har
- Vi skal også have lavet nogle vedtægter for Fabrikken, der tager højde for alle mulige scenarier,
både økonomisk og praktisk.
Rigtig meget afhænger af hvad Grobunds medlemmer er interesseret i at bruge fabrikken til.
Dette håber vi at få et meget bedre overblik over til medlemsmødet d. 2. december.
Hvordan fabrikken skal finansieres afhænger også af dette.
Finansieringsmodeller
På fællesmødet bliver der en workshop om finansiering af fabrikken (se under Crowdfunding)
Du kan læse om finansieringsmodellerne og oplæg til workshoppen - spændende og konkret!

arbejdsgruppe: Fiskeri, Kystkultur og Tang

Esben skriver: Gruppen fortsætter udarbejdelse af forprojekt, og har lavet en 12-siders flot introduktion til
“Grobund for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig kystkultur”. L
 æs

den HER.

arbejdsgruppe: Medlem & Velkommen til Nye

Jennie fra Velkommen-gruppen skriver:
Det går godt med at kontakte de nye medlemmer pr. SMS/telefon.
Jeg har sendt SMS til 54 nye medlemmer, og 32 har taget imod tilbuddet, og er blevet ringet op til en
snak. Det har været mange spændende samtaler. Det virker også som at folk har været glade for det.
Medlems-statistik
- 250 betalende medlemmer
- Facebook medlems-gruppen har 111 medlemmer
- Facebook Grobund-side har 362 Likes og 378 Følgere
3.975 har fulgt med denne måned, hvor også 173 videoer blev vist.
1.950 har “interageret” på opslag (kommenteret, liked, delt).
Der er besvaret 8 private beskeder, med en gennemsnitlig svartid på 13 minutter
- Nyhedsbrevet har 411 abonnenter

arbejdsgruppe: Nyt fra landbrugsgruppen:

Thea skriver:
Siden sidst har vi holdt endnu et søndagsmøde på DOKK1 i Århus.
På mødet fik vi besluttet at forårets inspirationsture bliver til: Ryderne, Tycho og Karoline på Friland og
fælleshaverne i Beder.
Vi fik planlagt vores deltagelse på fællesmødet og snakket videre omkring organiseringsmodellen.
Til alles information hvis i fremover skal holde et privat møde på DOKK1 og har slået det op på de
sociale-medier: De søde ansatte på DOKK1 vil blive utrolig glade, hvis de ikke skal involveres, da det
egentlig ikke har noget med dem at gøre. Derfor er det vigtigt for dem der holder mødet at melde klart ud
hvor i mødes og at dem der deltager til mødet, ikke involverer dem i informationen :)
På vegne af landbrugsgruppen, Thea

Regnskab / Bogholderi

Der er nu en regnskabsgruppe bestående af Jens Randrup (kasserer), Jørn Blander (kommende
bogholder) og Sune Scherfig (medlemsadministration og teknisk bogholder-nørd).
Alt vedr. Bogholderi kan kontaktes på bogholder@grobund.org
Vejledning i betaling af faktura, refundering af udlæg, o.lign.
1. Sørg for at du har et bilag med alle relevante oplysninger
Hvis ikke bilaget er elektronisk, så tag et foto af bilaget.
2. Send mail til bogholder@grobund.org med
a. Bilaget vedhæftet
b. Oplysning om hvad udgiften vedrører
c. Hvis du har lagt ud, så oplys dine bankoplysninger (reg.nr. og konto)
3. Det var det :-)  Jens udbetaler evt. Udlæg og Jærn/Sune bogfører bilaget og betalingen :-)
UDLÆG: Hvis du står for en aktivitet, som du ikke selv kan lægge ud for, så håber vi at du finder en
Grobund-ven som kan lægge ud. Hvis det driller, så kontakt os for evt. Bankoverførsel af udlæg.

