Nyhedsbrev, september 2017
EBELTOFT

Opdateringer fra Grobund-arbejdsgrupperne,
30.08.2017

KULTUR

Der har i et godt stykke tid, ikke været mødeaktivitet
i kulturgruppen udover fællesmøderne. Der har dog
været lidt gang i mailen og enkelte telefonsamtaler
med besvarelse af spørgsmål. Tovholderen (undertegnede) har opfordret alle i gruppen til også at koble sig på fabriksgruppen. I opstartsfasen er det i den
gruppe, der kommer til at skulle lægges mest fokus,
efter min mening.
Jeg har på privatlivsfronten fået meget, som jeg er
nødt til at prioritere, så min aktivitet som tovholder
bliver for den næste tid begrænset til at læse og besvare gruppens mails - hvis man gerne vil, at der skal
ske mere i gruppen, så giv endelig lyd. Jeg giver hellere end gerne mandat til andre om at tage teten.
Mvh Svend, tovholder for kultur@grobund.org

Der er grøde i Grobund
Det pibler og gror alle vegne
Grupperne arbejder, forbereder vejen til det sted, vi
skal leve.
Der forberedes praktisk og økonomisk, der udveksles og udvikles drømme og visioner.
Landbrug, fiskeri , produktion, bosættelse og menneskelig udvikling. Der er grupper. der arbejder med
det på alle planer.
Kulturen er vigtig. Vi skal også have sang, dans,
teater, udstilling af malerier og skulpturer. Og masser
af andet spændende. Og værksteder, hvor alt det kreative kan udfolde sig.
Mulighederne er uendelige. Det skal også nok komme, når vi først rykker ind.
Jeg vil dog opfordre til, at de, der vil udvikle kulturen i Grobund-sammenhæng, enten som udøvende
kunstnere eller som arrangører, om at danne en kulturgruppe. Begynde at udvikle på det sammen allerede nu. Dels til egen og vores fornøjelse, men måske
vil et netværk omkring kultur også kunne trække nye
medlemmer til, som går med drømme i den retning.
Man kan skrive til kultur@grobund.org hvis man
gerne vil være med i gruppen.
De bedste hilsener, Jenny

PR og kommunikation
Tore Muurholm Dahl er pr. 20. august 2017 fratrådt
som tovholder for PR og Kommunikation, og posten
er overtaget af Fie Karlsen. Vi arbejder pt. på at opdele arbejdsgruppen i to undergrupper, således at der
er en tovholder på hver del. Lige nu varetager Fie den
samlede post. Vi søger en, der kunne tænke sig at
være tovholder for PR-delen, der indebærer kontakt
til medier, foredrag, events mm., som er en vigtig
og spændende post! Er det noget for dig, så kontakt
PR@grobund.org
Der ud over vil vi fortsat opfordre alle medlemmer
til at deltage i at udbrede budskabet om Grobund,
tage initiativ til info-møder eller kontakte medier –
hvis der er brug for sparring omkring det, er man også
meget velkommen til at tage kontakt.
Vi har arbejdet på at optimere det interne nyhedsflow i
Grobund og bl.a. oprettet mail-kontoen red@grobund.
org (”red” som i ”redaktion”), til hvilken arbejdsgrupper
fremover bedes sende deres nyheder og øvrige informationer, man gerne vil have formidlet til hhv. nyhedsbrev og hjemmeside (modsat hidtil, hvor vi har haft to
separate mail-konti). Dette vil forhåbentlig sikre, at
information altid bliver delt begge steder, samt i Facebook-gruppen, hvis relevant.
Desuden vil nyhedsbrevet fremadrettet blive udsendt regelmæssigt ved hver måneds start. Nyheder
fra arbejdsgrupperne bedes sendt til red@grobund.
org senest d. 25. i hver måned.
Grobund vil være til stede ved Rethink Activism-festivalen i Aarhus d. 15.-17. september, og der vil være et
forberedelsesmøde for dem, der vil være med under
festivalen, d. 9. september kl. 16:00 (info om mødested følger). Under fællesmødet d. 26. august fik vi
en introduktion til Rethink Activism-festivalen samt

en rundvisning i området, hvor det bliver afholdt. Det
bliver et stort og spændende arrangement med ca.
200 forskellige oplæg/events – så samtidig med at
det er en god mulighed for at få kontakt til nye interesserede, er der også rig mulighed for at blive inspireret af andre projekter/ideer/virksomheder. Se mere
om festivalen på rethinkactivism.org, og skriv til
PR@grobund.org, hvis du vil være med til at repræsentere Grobund i løbet af festivalen.
Vi bestiller flere visit-/samtalekort, samt et stofbanner med samme påtryk, som vi kan bruge både
til Rethink Activism-festivalen og genbruge ved kommende events. Der arbejdes også på Grobund-Tshirts, som man muligvis kommer til at kunne være
med til at kreere til Rethink Activism-festivalen!
I starten af september holder vi møde i PR og
Kommunikation i Aarhus N - invitation med tid og
sted vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden samt
i Facebook-gruppen. Vi håber at se både ”gamle” og
nye ansigter.
Til slut en opfordring til alle arbejdsgrupper om at
huske at gøre arbejdsgruppemøder tilgængelige for
alle interesserede ved at oprette et offentligt event i
’Grobund, Ebeltoft’-gruppen på Facebook.
Småting fra Kommunikation/Sune:
Grobund er mangfoldighed – vi vil vise den
Til brug for bade potentielle nye medlemmer, og for
samarbejdspartnere (f.eks. Kommunen) , vil vi gerne
synliggørelse mangfoldigheden og bredden i
Grobunds medlemmers virke og uddannelse.
Aktuelt kunne det være en liste med Medlemmers
navn, titel og uddannelse.
Kommunikationsgruppen har allerede fulgt op med
også at lave et portrætfoto af sidste Fællesmødes
deltagere, som snart vil vises på hjemmesiden.

Vi har endvidere nogle oplysninger fra spørge
skemaet ”Hvem er Vi”.
Hvis du ikke ønsker at dit navn bliver vist på den
offentlige Grobund-hjemmeside, så skriv e-mail til
grobund@sune.dk :-)
Medlems-statistik
Ultimo August er vi ca 182 medlemmer.
81 har besvaret Spørgeskemaet og svarene er bl.a.
• 53% er parat til at lægge 100.000 kr. 1/1-2018
• 43% er parat til at flytte til Grobund og 22% vil flytte
”senere”
• 75% af dem som vil bygge er klar til at bygge i 2018
(25% vil gerne ”hurtigst muligt”
• Resten er klar til byggeri i 2019 eller senere.
• 25% har økonomi parat til at starte Virksomhed
• 43% har planer om at starte virksomhed
…sune…
På vegne af PR og Kommunikation, Fie

Fiskeri og tang
Der har været møde i for-projekt gruppen i Bæredygtig Kystkultur. Jeg synes det var et godt møde
og der er efterhånden brede kompetencer i spil med
både politisk, faglig, menneskelig og erfaringsmæssig tyngde. Selvfølgelig kan jeg ikke allerede nu ligge
hovedet på blokken omkring resultaterne (vi har kun
haft 2 møder). Jeg tør dog godt påstå at gruppedynamikken lover særdeles godt for fremtidige resultater.
Det er dog svært at spå, især om fremtiden men jeg
har, lige som flere af jer, også fokus på formidling, vidensdeling, højskoledrift og kursusaktivitet.
Nøgternt betragtet er Anholt et tang-mekka. Bønnerup rummer uden tvivl genial plads til bådbyggeri og
Grenå er med sin industriprofil og tomme fiskefabrik
måske perfekt til større produktioner af under udnyttede arter og ressourcer. Om kommunerne formår at
tiltrække og fastholde unge familier og iværksættere
beror på nytænkning.
Her kan Grobund, med tanker om nye fællesskaber, permakultur, bæredygtig produktion og off-grid
livsstil måske byde ind med noget særligt via en højskole og et samarbejde.
Mht. profilering, afsætning, markedsføring og udvikling af kystkulturens produkter kan jeg heldigvis godt
argumentere for at Ebeltoft er perfekt som base.
Det bliver spændende at se hvor langt vi kan komme

sammen. Man skal have forståelse for at der er mange hensyn at tage på tværs af kommuner og alle skal
have en bid af kagen.
Hvis nogen har gode forslag til hvordan vi kobler en
eventuel højskole og kystkulturens primærerhverv
(opdræt og fiskeri) sammen med generel og overordnet strukturel udvikling på Djursland er i velkommen
til at sende disse til mig (Henrik Moeslund) idet
Esbens mailbox lider af total og akut overbelastning.

Landbrug
Siden generaforsamlingen i juli har landbrugsgruppen været på 2 inspirationsture til andre lignende steder. Først
var vi på Blakgaarden ved Silkeborg, hvor Janus Sølvsteen
gav os en rundvisning. Senere i Hjortshøj Andelssamfund. Fokus på disse to ture har været at samle inspiration til, hvordan man kan organisere sig alternativt
som landmand/fødevareproducent. Vi har kontakt til
Hertha Levefællesskab, bofællesskabet Udgården
ved Lading samt den økologiske gård Ryderne om at
komme på rundvisning. Der er dog ikke fastsat nogle
datoer.
I starten af august opdagede vi i landbrugsgruppen,
at Syddjurs kommune sendte nogle arealer til forpagtning. Til vores overraskelse var netop det stykke jord,
hvor boligerne på Grobund tænkes at skulle ligge (nord
for fabrikken), sendt i udbud med en kontrakt på 5 år.
Vi blev umiddelbart lidt nervøse, da netop dette stykke jord er essentielt i realiseringen af Grobund. Efter
nærmere undersøgelse af forpagtningsaftalen gik det
dog op for os, at der ikke var grund til bekymring: Aftalen kan nemlig ophæves med 3 måneders varsel,
hvis kommunen skal bruge det selv til formål som eks.
byggeri. Så vi valgte ikke at forsøge at forpagte jorden,
som nu forpagtes af en økologisk storbonde.

Sidst har vi sendt et første udkast til en vision for
landbruget på Grobund. Dette skete i forbindelse
med den projektbeskrivelse af Grobund, der er ved at
blive udarbejdet. Visionens ordlyd er pt:
”Landbrug:
Vi vil opdele landbruget i to dele: Et selvforsyningslandbrug primært forbeholdt Grobunds beboere, og et
produktionslandbrug til salg ud af Grobund. Dyrkningen skal være økologisk og fokusere på at understøtte en levende jord. Dette gøres bl.a. ved at benytte
permakulturprincipper, med minimal jordbearbejdning
og en høj grad af permanent beplantning. Desuden
sigtes efter et minimalt forbrug af fossil energi og
en netto lagring af kulstof i jorden. Dette kan opnås
gennem permanent beplantning, bio-intensive dyrkningsmetoder, holistisk afgræsning, skovlandbrug eller andre innovative landbrugspraksisser. Ydermere vil
vi på sigt afholde praktiske og teoretiske kurser o.l. i
regenerativt landbrug funderet i de erfaringer, vi har
gjort os.
Begge landbrugsdele organiseres som et andelslandbrug på forpagtet eller jord ejet af fonden.”
De bedste hilsner, Mathias

Menneskelig udvikling
MU-gruppen

Siden sidst har vi afholdt arbejdsgruppemøde d. 15.
august med otte fremmødte. På mødet lavede vi
dagsorden for fællesmødet d. 26. august, og fik der
ud over brainstormet
omkring arrangementer, som vi gerne vil afholde i løbet af efteråret. Vi arbejder pt. på at fastlægge datoer, og temaerne vil være følgende:
- Samarbejde og konfliktløsning
- Organisationsformen bag Grobund – info og debat
- Socialt arrangement med sammenskudsgilde (I Fies
kollektivs gildesal)
- Julearrangement
Hold øje med kalenderen (og facebook events) – vi
opdaterer med datoer snart!

Bosætning
Gruppen er på nuværende tidspunkt ved at formulere
vedtægter for bosætningen.

Bestyrelsen
Referat bestyrelsesmøde den 19.08.2017
Runde (hver i sær kan kort fortælle hvor de er denne
morgen).
Dagsorden, to punkter, godkendes.
1. Beskrivelsen af Grobund gennemgås. Flot arbejde af Mea, Mathias, Jørn mm. Den er 80% færdig og
skal sendes til kommunen inden 1. sepember. Jørn og
Jens arbejder videre.
2. Økonomimodellen. Hvordan får vi vores ønsker
opfyldt som er:
Så meget fælles som muligt, gennemsigtig og retfærdig økonomi for forskellige virksomhedsstørrelser,
nemt for unge at blive en del af grobund og at vi
opnår penge nok til at købe fabrik og jord, snarest
muligt og med mulighed for at blive flere med tiden.
Fællesskabet vil opnå ca en ⅓ af fabrikken fordi alle
betaler og er med til hele pakken.
Fælles arealer er køkken, kantine, vaskeri, fælles fryser fælles indkøbs central. Fælles værksteder til træ,
metalværksted, multimedie, systue, keramik og atelie m.m. Fælles kontor. Erhverv er ikke afskåret fra at
bruge de fælles værksteder. Man er medejer, når man
er med i bodel og med i produktionsandel. I princippet
er alt fælles undtagen den store hal, og den lange side
ud med facade ud mod vejen. Pladsen i den store hal
udlejes til små selvstændige virksomheder. Tovholdere
på værksteder, medlemmerne af et værksted skal selv
organisere og finansiere værktøj osv.
Vi går videre med Bents Økonomiske model, der er
en syntese af det bedste af de 4-5 tidligere økonomiske modeller. Vi kalder den her med for “Syntese
Modellen”. Tallene gennemgås og rettes til og der bli-

ver lavet scenarier over forskellige typer medlemmer.
Graduering tydelig men ikke minutiøs.
Vi vil forsøge at skabe mulighed for at de der, for at
kunne deltage i Grobund, har behov for at låne, oprettes
et bankforum, hvor de der har penge, kan udlåne penge
rentefrit til de der mangler. Det kunne tænkes som at
investere sin pensionsopsparing i de unge der er fremtidens Grobund. Tinyhouse/trailerpark er en fremtrædende i syntesemodellen, det er en meget billig mulighed!
For en virksomhed, som Steen Møllers, der støtter
fællesskabet med at bygge huse, laver vi en ordning
hvor fællesskabet giver sin støtte til Steens foretagende med tilsvarende økonomiske vilkår. Virksomheder kan søge hvert år om specielle vilkår. Der er
jo nogle virksomheder vi meget gerne vil have med
i grobund. En del af vilkårene for virksomheder er at
der er grænser for vækst i Grobund. Når en virksomhed en vis størrelse, skal man finde anden lokation til
at vokse i. Vi laver aftaler og betingelser når virksomheder vokser. Vi vil hellere have små virksomheder.
De første virksomheder kan betale forud for drift, fordi det er dyrest i starten.
Andelsbeviser og byggelodder kan videresælges til
købsprisen, der er således en mulighed for at skaffe
kapital i opstarten ved at de der har god økonomi kan
købe flere andelsbeviser end de har brug for, og sælge dem videre til nye medlemmer senere.!
Den væsentligste finansiering af fabrikken er fra
alle i fællesskabet.
Special regel for børn på grobund mellem 18 og 21
skal kun betale for driftsomkostninger. Alle over 18
betaler for medlemskab, undtagen børn 18-21 sammen med deres forældre. Der kan selvfølgelig ansøges om dispensation i specielle tilfælde.
Syntesemodellen sendes til medlemmerne snarest, efter ekstra gennemgang.

Referat fra fællesmødet
den 26.08.17
Hvor: Vi mødtes på Sydhavnen i Aarhus, Jægergaardsgade 160, i Rethink Activism’s lokaler.
Hvornår: 13-17
Hvem: Til stede var ca. 20-30 medlemmer af
Grobund samt 5 nye interesserede.
1. Intro til nye medlemmer
Der var mødt 5 nye interesserede i Grobund op, som
fik en kort introduktion til Grobund af Steen Møller suppleret af tilstedeværende medlemmer. Et par
stykker blev til eftermiddagens senere møde.
2. Intro til Rethink Activism Festivalen af
Jeppe Spure
Herefter fortalte medkoordinator for Rethink Activism Festivalen om idéen bag folkefestivalen, som
afholdes 15.-17. september på Sydhavnen i Aarhus.
Festivalen forsøger at samle en masse aktivister fra
Aarhus og omegn, som sammen skal gentænke alle
aspekter af vores samfund – lige fra kultur over politik og til produktion. Vi har fået lov at være en del
af denne festival og dagens møde gik meget med at
gå i gang med at planlægge, hvordan og med hvad vi
skal bidrage til festivalen. Du kan læse meget mere
om festivalen på rethinkactivism.org.
3. Rundtur på Sydhavnen
Herefter gik vi en lille runde på Sydhavnen og så det
areal, som festivalen skal udstrække sig på. Det var
et meget stort areal med utroligt mange muligheder.
Der allerede er planlagt omkring 200 events over de
tre dage.

4. Oplæg fra arbejdsgrupperne
De forskellige arbejdsgrupper fremlagde nu, hvad der
var sket siden sidste fællesmøde ude i Ebeltoft.
Fiskeri & Tang: Der var ikke nogle til stede fra denne
gruppe, men der blev fortalt, at Esben Windfeld Lund
havde kontakt til kommune og regionen om et større
projekt. Men at han helst gerne ville holde det til et
mindre projekt på Grobund.
Beboelse: Der var ikke nogen til stede fra denne
gruppe. Lige nu handler det mest om at få arbejdet
med lokalplanen igangsat, hvilket bestyrelsen m.fl.
arbejder på.
Landbrug: I landbrugsgruppen er der ikke sket noget væsentligt udover at vi har valgt ikke at forpagte
noget jord til næste år. Der er ved at blive planlagt
nogle inspirationsture til eksisterende landbrug med
fokus på hvordan de organiserer sig. Her er alle landbrugsinteresserede velkomne til at komme med.
Begivenheder vil blive slået op på facebook.
Økonomigruppen: Det blev besluttet, at økonomi fremover behandles på bestyrelsesmøder med
et specifikt økonomi-tema (og at en specifik økonomi-gruppe dermed nedlægges). Bestyrelsen indkalde
til disse møder ang. Økonomi, hvor alle interesserede
er velkomne til at deltage. De har holdt et par lange
møder, hvor de har forsøgt at lave en økonomisk model ud fra alle de gode forslag, der har været indtil videre. Dette forslag er snart færdigt og vil blive fremlagt.
PR & Kommunikation: Tore har videregivet stafetten
som tovholder for PR til Fie. Hendes primære opgave
bliver den interne kommunikation vedr. nyhedsbreve.
Fremover vil der udkomme et nyhedsbrev i starten
af hver måned. Hver arbejdsgruppe skal indberette,
hvad der er sket siden sidt senest den 25. i måneden. Der vil blive lavet et banner, flere visitkort samt
T-shirts, som kan købes. Der er brug for en eller flere
personer til at tage vare på ekstern kommunikation

– lave PR på facebook, arrangere infomøder, opsøge
medier, osv. For at vi kan komme videre ud med budskabet om Grobund. Så har du lyst til at bidrage her
så tag kontakt til PR@grobund.org.
Højskole: Lige nu er Steen alene i højskolegruppen,
men hvis man er interesseret kan man kontakte ham.
Bestyrelsen: Jens og Jørn fortalte lidt om, hvad der
var sket siden sidst. De har været til et par møder
med kommunen om lokalplanen, hvor det blev klart,
at før arbejdet med lokalplanen kan gå i gang, skal
der udarbejdes en projektbeskrivelse. Dette er der
blev gjort et stort arbejde med af mange forskellige
kræfter, men den er ikke helt færdig endnu. I forbindelse med lokalplanen, skal der bruges en del penge
på aflønning. Borgmester og vice-borgmester i kommunen havde lovet at kommunen ville betale 50% af
denne sum, men efter sendt ansøgning om dette er
det blevet afvist! Der arbejdes dog på at sende en ny
ansøgning om disse penge.
5. Arbejdsmøder i grupper
Afslutningsvis gik vi sammen i grupper, der arbejdede med det der var vigtigt. En gruppe kiggede på projektbeskrivelsen, en anden på Rethink Activism Festivalen og en tredje med PR.
Til slut samlede vi op og sagde tak til Jeppe for lån af
lokaler. Nogle gik videre i Aarhus Festuge og fik
noget mad sammen.
Af Mathias Bartholomæussen

