Nyhedsbrev, november 2017

Fredag d.27-10 modtog Steen det længe ventede udkast, til aftalen om overtagelse af Fabrikken, fra Jørn Tækker. Vi arbejder
i øjeblikket på at få aftalen drøftet på plads. Det forventer vi vil
lykkes på næste møde med Jørn Tækker d.21. november. Aftalen betyder at vi kan overtage fabrikken så snart vi har skaffet
det nødvendige beløb eventuelt allerede fra Nytår.
Vi vil i den nærmeste fremtid udsende et spørgeskema til alle
medlemmer for at få tilkendegivelser fra alle som er klar til at
indbetale et beløb til Grobund fond. Styregruppen

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde
onsdag den 11.-10.2017
Til stede: Jens Randrup, Ida Bertelsen, Jørn Uhrenholt, Tore
Muurholm, Henning Knak Poulsen, Henrik Bundgaard, Feike van der Woude, Fie Karlsen, Mathias Bartholomæussen,
Anton Gammelgaard, Bent Jensen, Pernille Bossow, Steen
Møller, Sune Scherfig + 4 højskoleelever
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Ida Referent: Mathias
2. Ændring af foreningens adresse
Foreningens adresse ændres til formanden Jens’ adresse.
3. Info fra bestyrelsen
a) René har trukket sig fra bestyrelsen af private årsager.
Grobund passer måske bedre senere i deres liv.
b) Jørn træder et skridt tilbage fra bestyrelsen; han trækker
sig ikke og vil gerne have de samme informationer som
tidligere. Han påtager sig så de opgaver, han føler for.
c) Tore, som før var suppleant, træder formelt set ind i be-

styrelsen i stedet for René indtil næste generalforsamling.
d) Ang. mødet med Tækker: Mødet med Tækker blev aflyst pga. private omstændigheder. Steen har efterfølgende haft kontakt med Tækker og har sikret sig at Grobund stadig har fabrikken på hånden.
e) Ang. lokalplan: Kommunen afholder første møde ang.
ændringen i lokalplanen i uge 43. Der er to scenarier for
tidshorisonten: Scenario 1. Den traditionelle (og længerevarende) vej – kommunen sender ansøgningen videre
til Staten, som siger ja eller nej – så sendes tilbage til
kommunen, som vil begynde arbejdet med at udvikle
lokalplanen (tidsramme: 1-1,5 år). Scenario 2. Syddjurs
Kommune har lige sendt en ansøgning til Erhvervs og
vækstministeriet, om at gøre området syd for Ebeltoft
(inkl. havneområdet og fabrik) til udviklingsområde,
hvilket vil betyde, at det meste er muligt mht. bosætning! Der bliver i alt udvalgt 15 områder i Danmark til
udviklingsområder, hvilket afgøres til foråret 2018. Henning foreslår 1) at vi vedlægger den nye planlov til vores
projektbeskrivelse og ansøgning til kommunen (denne
lægger ifølge Steen netop op til noget a la Grobund) OG
at vi 2) får TV2-Østjylland eller andre til at lave et lille
TV-indslag om Grobund, som vi så kan sende til vedkommende i ministeriet, der sidder og skal udvælge udviklingsområder.
4. Hvordan kommer vi videre? Udfordringer?
Tidshorisont?
Der er som udgangspunkt 2 muligheder:
1. Vi venter og ser hvad der sker ift. lokalplanen og håber
så at kunne købe jord og fabrik samtidig – tidsramme
1-1,5 år.
2. Arbejde på at overtage fabrikken først og derefter så
krydse fingre for, at ansøgningen om lokalplanen går
igennem. Plan B hvis den ikke går igennem er, at købe
stykket ved Toløkkeskoven i stedet, så det er ikke risikabelt at købe fabrikken.
Vi vedtager efter en lang snak med fordele og ulemper ved

begge muligheder, at gå efter mulighed nr. 2: AT OVERTAGE FABRIKKEN FØRST. Vi er enige om, at forsøge at
overtage fabrikken før påske 2018.
Skridt: Vi arbejder på at få en skriftlig aftale med Tækker
så hurtigt som muligt. Der skal desuden laves en ny finansieringsmodel, da det nu kun handler om at købe fabrikken
i første omgang. Tore er tovholder for dette og Mathias,
Bent, Jørn og Jens vil gerne være med i denne nye gruppe,
som kaldes Crowdfunding (alle medlemmer er velkomne).
Denne gruppe arbejder også med det mere praktiske at
få etableret en konto til fremtidige indbetalinger og få udarbejdet nogle juridiske dokumenter, der sikrer at folk får
pengene tilbage, hvis der ikke bliver samlet nok ind. Steen
har kontaktet advokaten Uffe Bech, der har erfaring med
den slags sager og vil hjælpe med juridisk bistand.
5. Samarbejdsmøde med Vagn
Jens orienterer om mødet med Vagn. Det var rigtigt godt er
alle enige om. Næste møde med Vagn bliver lørdag d.18.
nov. Thea udsender referat fra mødet.
6. Planlægning af næste fællesmøde med workshops
m.m. på fabrikken
Vi foreslår lørdag d. 2. december. Vi håber at have nøglen
til fabrikken til den tid.
7. Mobilisering af nye aktive medlemmer
Der er brug for, at det bliver mere tydeligt, hvad folk kan
bidrage med. Der er mange, der vil, men ikke ved, hvad de
kan bidrage med. Forslag til en FB-gruppe kun for medlemmer af Foreningen Grobund. Det bliver vedtaget. PR-gruppen opretter en sådan. Forslag om at lave en ”job-børs”,
hvor arbejdsopgaver kan slås op og folk let kan melde sig
på dem. Sune foreslår et google drive dokument. Det vedtages. Fie, Sune og Jørn laver den.
8. Planlægning af generalforsamling i februar
Slås op på den snart nyoprettede jobbørs.

9. Evt.
Jørn har købt 10 bøger af Laloux’s ”Fremtidens Organisationer”, som han gerne vil låne ud til medlemmer. Skriv til
Jørn hvis man vil låne. Flere folk byder allerede ind. Hvis
du er medlem kan du låne bogen Se her
Medlemskontingent for 2018? Hvad gør vi? Beslutningen
bliver udskudt.
Annonce i Permakultur Tidsskriftet? PR gruppen får nogle
midler og tager beslutninger af sådan art.
Tore efterlyser aktive i bogruppe-arbejdsgruppen. Jonas
har travlt og er pt. nok den eneste aktive. Der er brug for
flere hænder. Hvis man har lyst så meld jer ind i deres facebook-gruppe.
Ang. evt. indslag i TV-Østjylland: PR-gruppen tager den
videre.
Mathias har forslag om et vælgermøde i valgkampen til
kommunalvalget på fabrikken. Det kan være med temaet
udvikling af erhvervslivet i Syddjurs Kommune og inviterer
lokale borgere og politikere. Evt. infomøde om Grobund
før. Evt. kombineres med fællesmøde. Det skal afholdes
før 23. november, men vi er nødt til at have nøglen til fabrikken (og helst købsaftale) først. Ida, Jens og Mathias vil
gerne arbejde med dette. En del handlekraftige medlemmer skal melde sig til opgaven hvis dette skal ske.

Kommunikation og PR
Oprettelse af opgavebørs for Grobund
Sune, Lene og Eloneh har gennem de seneste uger hængt
ud hos ”Sager der Samler” i Vestergade 43, Århus – hvor vi
fandt på at Grobund selvfølgelig skal have sin egen opgavebørs. Det er en god idé at det bliver tydeligt for alle, hvilke
opgaver der trænger til at blive løst ogisær bliver det tydeligt for nye medlemmer, hvor de kan byde ind med deres tid
og evner.
Opgavebørsen ligger allerede nu på hjemmesiden www.grobund.org/opgaver, hvor alle grupper og medlemmer er velkomne til at skrive relevante opgaver ind.
Relevante opgaver kan være hvad som helst, stort og småt.
Og alle er velkommen til at tage en opgave (eller flere) :-)
Opgavebørs-gruppen sørger for at lave redigering og oprydning i skemaet og vi kan hjælpe dig med at lægge opgaver
ind, hvis du ikke selv kan finde ud af det.
Vi kan fanges på opgaver@grobund.org
Version 1 af opgavebørsen er klar, og kan med tiden komme
til at ændre sig, men opgaverne er allerede nu reelle nok bare meld ind :-)
Medlemmer
1. november 2017 er der 206 medlemmer (heraf 204 med gyldig email-adresse).
94 har udfyldt spørgeskemaet for medlemmer – se ”Hvem
er vi?” link på Hjemmesiden.
Velkomstgruppen - kontakt: velkommen@grobund.org
(Jenny)
Alle nye medlemmer får en velkomst mail, og herefter også
et spørgeskema.
Man bliver tilmeldt nyhedsbreve og opfordres til at kontakte
de forskellige grupper, følge med på hjemmesiden og på facebook

Nyhed: Personlig velkomst-snak
Siden midt i september er nye medlemmer også blevet kontaktet pr. SMS og tilbudt en telefonsnak om projektet, og om
hvordan man som nyt medlem evt. kan være med.
En del har taget imod tilbuddet. Det har været meget forskellige, korte eller længere, snakke om forventninger og realiteter, og om hvordan vi får gjort drømmene til virkelighed.
Vi fortsætter med ovenstående, i samarbejde med Opgavebørsen, også i forhold til at kunne komme med konkrete forslag til nye medlemmer, der gerne vil bidrage.
Opfordring til arbejdsgrupperne
I øvrigt vil det være rigtig godt, hvis de enkelte grupper vil
give besked til Velkomstgruppen, hvis der er nyheder, der
vil være relevante for nye medlemmer, eller hvis grupperne
mangler folk med bestemte færdigheder.
Næste Grobund-infomøde - Københavnerne Kommer
I de seneste 3 uger har vi haft annonceret Grobunds første
info-møde i København. Mødet finder sted søndag d. 29.
okt. Kl. 15-17 på Den Økologiske Produktionsskole i København, der har været så venlige at lægge lokaler til. Selv inden mødet har fundet sted er vi tilbøjelige til at konkludere,
at det allerede har været en succes for Grobund, med mere
end 1300 interesserede, 130 tilmeldte deltagere og et event
der er blevet delt mere end 100 gange af private, organisationer, kollektiver, Alternativet og mange andre der sympatiserer med Grobund-tanken. Med andre ord, Grobund og dets
budskab er nået langt, hvilket forhåbentlig også vil kunne
ses i form af nye medlemmer i netop denne periode. Tore og
Thomas vil tage godt i mod nye interessede og vender tilbage med en update fra storbyen snarest.
Grobund vokser – omstrukturering af Grobund på
Facebook
Der er stor tilgang af både Grobund-medlemmer og interessede som har tilmeldt sig Grobunds Facebookgruppe.
Dette er selvfølgelig en fantastisk udvikling, men der er op-

stået et behov for et forum kun for mellemmer.
Derfor har vi oprettet en ny Grobund facebook-fanside:
”Søg i facebook på ”Grobund” (obs! Siden hedder indtil d.
2. november ”Grobund Djursland”. Vi har dog besluttet at
”Grobund” er et bedre navn til siden og afventer tilladelse
fra Facebook til at ændre navnet d. 2. november). .
Den nye side erstatter den nuværende gruppe.
Snart oprettes en facebook-gruppe kun for medlemmer,
hvor vi medlemmer kan debattere emner af interesse.
Den gamle gruppe udfases og skjules, så husk at følge den
nye side: Like siden OG klik den lille pil ved Følg og vælg
Følg alt – så er du sikker på at få alle notifikationer.”
På vegne af Kommunikation og PR,
Sune og Thomas

Fiskeri og Tang
Opdatering omkring fisk, fiskeri og kystkultur
Det syder med god energi i kystkulturen. Der drømmes om
naturskånsom tejnefiskeri efter jomfruhummer og udvikling
af et nærmarked for levende skaldyr. Der nørdes også med
bæredygtige og perspektivrige planer omkring andre former
for naturskånsom fiskeri, herunder CO2 reducerende fartøjsudvikling og energiforbrug, bæredygtig produktion og produktudvikling af tang, østers, konk, brisling, fjæsing, krabbe
og sågar vandmænd til Noma. Alt sammen i cirkulære økonomiske forløb
I første omgang har det desværre ikke været mulig for arbejdsgruppen at efterkomme de økonomiske og juridiske
betingelser, som Sund & Bælt opstillede, før en seriøs forhandling omkring terminalbygningen på færgehavnen kunne
indledes. I stedet forsøges nu en anden indfaldsvinkel omkring havnen, den skulle gerne åbne mulighed for delvis anvendelse af færgehavnen/kajplads.
Gruppen ansøger nu regionerne og de 2 kommuner om midler til en forundersøgelse der skal afdække de tilgængelige
ressourcer og muligheder i Kattegat og langs hele Djurslands kyst inklusiv Anholt. Vi ønsker at være inviterende og
udviklingsorienterede i forhold til en generel social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig og helhedsorienteret kystkulturel udvikling der inddrager havne og kystfiskere i Bønnerup, Grenå og andre landingspladser i området.
I undersøgelsens første kvartal skal vi have de juridiske forhold på plads og succeskriterierne skal udarbejdes. Initialorganisering, forventningsafstemning mellem interessenter,
ansvar og rollefordeling finder også sted i denne fase. Formål skal udarbejdes og underskrives og der skal indgås dialog med fonde og bidragsydere. Research og analyse skal
udarbejdes. Og der udvikles en detaljeret projektplan. Alt
med dokumentation naturligvis.
I andet og 3. kvartal er der dialogmøder med interessenter
og feltundersøgelser
Dokumentation, research og analyser udarbejdes og der inddrages nye samarbejdspartnere.

Der udvikles workshops og delevalueringer.
Resultaterne af undersøgelsen skal udmøntes i efterfølgende konkretiserings- og implementeringsfaser.
For iværksætterne i arbejdsgruppen er det vigtigt at for-projektet også bliver et fysisk projekt med midlertidige og sideløbende aktiviteter og ikke kun et ”forskerprojekt” hvis eneste produkt er en rapport. Derfor er det ekstra glædeligt at
den første kommende tejnefisker allerede har meldt sig ind i
Grobund og er flyttet til Ebeltoft.
I for-projektet skal der udvikles:
1. Projektbeskrivelse
– fangstmuligheder (produkter)
2. Undervisning/kompetenceudvikling
– Redskaber- fremstilling / reparation
– Fangstmetoder
– Kvalitet
– Dyrkning / høst
– Forarbejdning
3. Forsøgsfiskeri – havhøstning
– Båd / nytænkning
4. Fleksibelarbejdskraft / rekruttering
– Socio-økonomisk, puljearbejdskraft
5. Organisering af fiskeri
– Nytænkning
– Partsfiskeri
– Andelsbevægelse m.m.
6. Marked
– Synliggørelse af marked
– Afsætning
– Værdikæde
– Kundesegment
– Ny platform
7. Produktionsfælleskaber
8. Relationer
– Turisme
– Nye netværk
– Styrkelse af lokalsamfundet (det gode liv)
9. Overordnet fysisk planlægning til lands og havs

Hvis du også drømmer om et hav af muligheder er du velkommen til at kontakte fiskeriklyngen, så vil vi lytte og
forsøge at tilgodese og ind-tænke netop dig, dine behov
for evt. formel kompetenceudvikling, din produktion, din
kunst, din virksomhed eller din gode energi i de kystkulturelle sammenhænge og i den overordnede projektudvikling.
Vi har altid brug for input fra flere kunstnere, fiskere, opdrættere, håndværkere, madentreprenører, forskere, ravslibere og almindelige sympatisører og iværksættere i alle
afskygninger.
Vi har vurderet, at vi ved at arbejde helhedsorienteret med
de fiskerirelaterede og kystkulturelle muligheder på Djursland og i Kattegat bedst kan opnå en gunstig position i
forhold til at tiltrække dele af de fondsmidler, den risikovenlige kapital og de strukturinvesteringer der er i spil på
fiskeri- og akvakulturområdet nationalt og i EU, til området.
Med indsatsmidlerne vil vi gerne styrke grundlaget for det
gode kystnære liv i Grobund og på Djursland. Vi ses i kystkulturen.
Bedste hilsner Esben

Landbrug
Vi har været afsted på den sidste inspirationstur i denne
omgang, til Andelsforeningen Udgården i Lading.

Her fik vi en rundvisning af Anders der har været med helt
fra begyndelsen!
Udgangspunktet var at de ville lave en landsby rundt om et
landbrug. Så de købte en bondegård med tilhørende jord og
fik oprettet Andelsforeningen og bygget huse ved siden af.
Hurtigt fandt de ud af at det ikke kunne løbe rundt at have
en landmand ansat. Så alt har været drevet af frivillige
kræfter. Fx. har de haft køer i alle årene, fordi der er nogen

der brænder for at have køer og passe dem.
I grøntsagsmarken får alle et område de er ansvarlige for.
Det er så deres ansvar at der bliver købt frø ind, plantet og
høstet. Det er altså ikke nødvendigvis den ansvarlige der
skal udføre opgaven i praksis - bare sørge for at det bliver
gjort!
Til sidst var vi inviteret med til fællesspisning. Mandag til
fredag spiser alle dem der er med i ordningen sammen i
fælleshuset - sådan har det været i 25 år! Det går på skift
hvem der laver maden i fællesskøkkenet.
Søndag d. 22 oktober holdte vi landbrugsmøde på Dokk1
i Aarhus. Vi starter altid med en præsentationsrunde når
der er nye ansigter.
Vi er alle meget ivrige for at komme igang; begynde at designe og få fingrene i jorden! Men vi kan ikke rigtig begynde
på det arbejde, før lokalplanen er udarbejdet og vi ved hvilke arealer vi har at gøre med.
Derfor har vi zoomet ud engang, for at kigge på det overordnede billede og hvordan landbruget kan organiseres.
Vi arbejdede videre med den tre-benede organiseringsmodel fra sidst:

Vi prøvede at komme nærmere ind på hvad hvert “ben” kan
indeholde og hvordan de overlapper. Til næste møde vil vi
zoome ind på den interne. Og også arbejde videre på at få visualiseret og videreformidlet.
Vi besluttede at landbrugsgruppens møder også skal bruges
til en form for studiegruppe. Ligesom vi har været ude på inspirationsture, vil vi fremadrettet se en film/læse en artikel/
have et lille oplæg/etc og hente inspiration derigennem.
Til foråret vil vi gerne på endnu flere inspirationsture og er
derfor gået igang med at kigge efter de næste destinationer.
Er du landbrugs-interesseret har vi næste møde 19. November på Dokk1 fra 11-15.
Skriv til landbrugs@grobund.org hvis du vil på mailinglisten,
har spørgsmål eller nogle gode ideér.
På vegne af Landbrugsgruppen,
Thea

Menneskelig udvikling
Indtryk fra Konflikthåndtering i Grobund: kursus v/ Vagn
Lørdag d. 7. oktober 2017 var Ida, Line, Sune, Jørn, Jens,
Esben, Bent, Henning og Thea deltagende til den første kursusdag i samarbejde- og konflikthåndtering med Vagn.
Vagn lagde først et fælles grundlag for vores forståelse af
konflikter.
Han slog fast at det hedder konflikthåndtering og ikke konfliktløsning - fordi alle konflikter ikke nødvendigvis kan løses.
Konflikter kan ses som nye muligheder eller et udviklingspotentiale, og vi kan ikke dømme en situation som god eller
dårlig, da vi ikke kender fremtidens hændelser.
Vagn gav flere forskellige redskaber til konflikthåndtering,
analyse af konflikt op- og -nedtrapning.
Vi lærte, med et eksempel fra virkeligheden i Grobund, at
blot det at lytte til hinanden giver en forståelse, der næsten
kan opløse de misforståelser der bidrog til konflikten.
Som Vagn sagde: “Hellere svede i fredstid, end bløde i krigstid”.

Deltagerne på kurset følte nok alle at fremtiden i en så
stor gruppe forskellige mennesker som Grobund ser lysere
ud, når man kan se og åbne for håndtering af disse tit meget følsomme situationer på den måde, som Vagn tilbyder
at lære os.
Den 18. november vil der blive holdt endnu
en kursusdag
Dette vil være en unik mulighed for at lære dig selv og de
andre deltagere bedre at kende,
og få nogle værktøjer til fremtidige og nuværende situationer.
Ved tilmelding bedes du indbetale 150 kr til dækning af
omkostninger på Grobunds konto i Merkur bank: 8401
0001276007 (Skriv dit navn og “kursus med Vagn”)
Meld dig til hurtigst muligt - der er kun 20 pladser.

