Nyhedsbrev
I dette nyhedsbrev kan du især læse om hvordan vi sætter
turbo på at købe Fabrikken i Ebeltoft som første led i visionen
om Grobund. Allerede d. 20. januar åbner vi op for at der
kan indbetales penge til at købe andele. Hver andel kommer
til at koste 50.000 kr.
Finansiering af fabrikken

Læs om modellen til finansiering, og om hvad man får for 50.000 kr.
I første omgang er det kun finansiering af fabrikken. Der arbejdes på
højtryk i forhold til at købe jord til bosætning.
https://grobund.org/wp-content/uploads/Finansiering-afGrobund-Fabrik.pdf

Ansøgningsskema til Grobund

Der er udfærdiget et ansøgningsskema til Grobund, som du allerede nu
kan udfylde.
Spørgeskemaet udfyldes af alle, der overvejer at være en del af Grobund.
Du binder dig ikke til noget og dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.
Spørgeskemaet tager ca. 15 min. at udfylde. Svar gerne så detaljeret som
muligt. God fornøjelse :-)
http://tinyurl.com/GrobundAnsoegning

Formandens nytårsbrev

Formand Jens Randrup fortæller hvor vi er i processen og om hvordan vi er
ved at udfærdige juridisk forsvarlige vedtægter.

Referat af medlemsmøde

D. 2-3. december havde vi et fantastisk medlemsmøde hvor vi var ca. 75
aktive medlemmer tilstede. Du kan læse mere om mødet nedenfor.

Nytårsbrev fra formanden om hvor vi er nu:

At skabe Grobund for liv og mennesker.
Grobund er at turde og ville det forpligtende fællesskab.
Dette er en stor udfordring og kræver stort mod for de fleste, især når vi ikke
kender hinanden på forhånd.
Når vi alligevel tør vove pelsen, samle os i fællesskabet, og kaste os ud i det
usikre projekt, det er at skabe Grobund, må det være fordi vi alle dybest set er
enige i nødvendigheden af at kæmpe for de mål og grundlæggende værdier, der
tager afsæt i forestillingen om et mere bæredygtigt menneskeliv.
Disse mål og værdier har vi forsøgt at udtrykke i forskellige dokumenter, blandt
andet i form af manifest, vision og projektbeskrivelse.
Beskrivelserne er forsøg på at udtrykke vores ønsker og visioner om, hvordan
vi kan og vil tage ansvar for, at skabe et samfund der sikrer social og økonomisk
tryghed som en mulighed for mennesker på hele kloden.
Det er en målsætning og vision der rækker langt ud over os selv og langt ind i
fremtiden.
Vi er kommet til det tidspunkt, hvor vi skal bruge juridisk holdbare dokumenter.
Processen med at udfærdige disse dokumenter har allerede stået på gennem
længere tid. Vi har nu hyret advokat Mads F. Petersen fra Zacher Advokaterne i
Ebeltoft til at udføre opgaven med at gennemgå og videreudvikle på Grobunds
udkast til vedtægter, således at loven overholdes og vi får et solidt og brugbart
juridisk fundament som grundlag for Fonden og foreningerne.
Disse vedtægter er det fundament vi skal bygge på, og
derfor er det vigtigt, at de omfatter akkurat det der er
nødvendigt for at sikre mål og retning, og opfylder de
lovmæssige krav.
Vedtægterne vil aldrig kunne forhindre interne
konflikter; des mere de er fokuseret på dette, des flere
konflikter vil de afstedkomme. For at realisere Grobund
må vi lære at håndtere konflikter og misforståelser, som
jo er en naturlig del af al udvikling.
Udover det juridiske fundament i form af vedtægter, må vi alle hjælpe hinanden
med tage ansvar for at udvikle en kultur der bygger på tolerance, tillid og
tilgivelse. En kultur der giver plads og mod til undren, nysgerrighed, at lege,
experimenter og forsøge med nye måder og løsninger.
Med dette vil jeg sige tak til alle medlemmer og aktivister for indsatsen, gåpåmodet, opfindsomheden, samarbejdsviljen og alle de gode oplevelser vi har haft
sammen i 2017.
Lad vores fælles nytårsønske være at 2018 blive det år hvor rejsen rigtig
begynder og vi sammen virkeliggør drømmen om Grobund.
Mvh. Jens Randrup

20.dec. 2017

Medlemsmødet i Ebeltoft d. 2-3 december
Det var et forrygende medlemsmøde i Ebeltoft weekenden d.2-3
december. Vi startede weekendens møde på fabrikken lørdag kl 12.
Der var mødt over 100 deltagere op, hvoraf de fleste var nye, for at se
fabrikken og høre Steen Møller fortælle om Grobund.

Senere mødtes alle nye og gamle medlemmer, omkring 75 fremmødte,
i “Kulturministeriet”i Ebeltoft, hvor der var sørget for frokost, lækre
sandwiches, kaffe med kage og fællessang. I løbet af eftermiddagen var
der fremlægning af økonomimodeller og afstemning om hvilken model
der var foretrukket.
Vi lavede en spørgeskemaundersøgelse for at lodde stemningen i forhold
til hvor mange der var klar til at være med til at købe fabrikken. Det viste
sig at 50 mennesker var klar til at betale 50.000 kr. Så det er en god
begyndelse. Undersøgelsen viste at klart de fleste er interesseret i både
fabrik og bosætning.
Desuden var der oplæg fra arbejdsgrupperne, og workshops i
arbejdsgrupperne. Alt foregik i den bedste stemning og med stort
engagement fra alle deltagere. Dagen sluttede med fantastisk lækker
buffet med en overdådighed af lækker mad, hygge, musik, dans;-)og
spændende samtaler til langt ud på natten.
Stor tak til Pernille og Mathias og alle der hjalp til med at arrangere og
styre dette vellykkede møde og den lækre mad.
Mødet var også optakten til den næste fase i overtagelse af fabrikken. Vi
vil i den kommende tid sætte alle sejl til for at samle midlerne, der skal
til for komme i gang med at realisere Grobund-visionen på fabrikken ved
Ebeltoft. Grobund får Danmarks største fælleshus! Grobund er en helhed
og medlemmer investerer i en helhed. Manifestet beskriver at fabrik og
bodel er uadskillelige. Nogle vil lave virksomhed og andre kun bo, men
vi er alle en del af helheden - de fleste vil begge dele - og ingen kan
undværes.

