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Styregruppen / Bestyrelsen
Styregruppen er udvidet. Udover den på årsmødet valgte bestyrelse, inviteres også Tovholderne fra
arbejdsgrupperne, og andre interesserede..
Næste møde søndag 4/2 kl. 10. Kontakt styregruppe@grobund.dk for kommende møder.

Februar status v/ formand Jens
Kære Grobund medlemmer.
Hermed en lille rapport fra orkanens øje.
Indsamlingen til køb af fabrikken blev skudt i gang 20. Januar.
Ni dage senere - 29. januar - har vi modtaget 2,4 mill. kr. i indskud fra 48 medlemmer.
Vi har fået 55 nye indmeldelser i løbet af den sidste måned og er nu oppe på 340 medlemmer.
Det er både imponerende og opmuntrende.
Kan vi holde den kadence, så er vi i mål om 21 dage, og altså i god tid ;-)
Vi er mange der håber og tror på at det vil lykkes.
Mange i foreningen er aktive og arbejder på højtryk mange timer hver dag, for at sprede budskabet og
invitere nye Grobund’ere med i projektet. Der holdes møder landet over, og arbejdes med Crowfunding
initiativer, radio og TV udsendelser og meget andet.
I Grobund har vi en stor udfordring i at samarbejde så mange mennesker, som på grund af stor
geografisk spredning er nødsaget til at kommunikere pr telefon, skype, mail og sidst men ikke mindst på
Facebook.
Når mennesker kommunikere kan der let opstå misforståelser der fører til misfornøjelser, især når
mennesker der ikke kender hinanden så godt endnu, kommunikerer pr tlf eller på skrift, hvor der ikke er
mulighed for at se hinanden i øjnene.
Allerhurtigst går det med misforståelserne på Facebook, hvor man kommer ind og blander sig i
kommunikation der måske har stået på i længere tid, eller hvor der kan være indforståetheder som ikke
alle kender til. Nogle tager alt, hvad der bliver slået op på Facebook, for pålydende og tillægger det al for
stor betydning, selvom det ikke har hold i virkeligheden, og al ophidselsen er spild af energi.
Ja, vilde ideer kan lanceres på fb, men det er aldrig på Facebook at beslutningerne tages i Grobund regi.
Så bare rolig: hvis du ikke har en profil på facebook, kan du sagtens være med og følge med i alt hvad
der sker i Grobund.
Hermed skal vil jeg endnu en gang opfordre alle til at deltage i møderne, og selv at arrangere møder
med andre Grobund’ere i jeres lokalområde.
Find begivenheder i Kalenderen på grobund.org, og opret selv dine begivenheder
For at skabe Grobund har vi brug for alles kræfter og bidrag.
Har du lyst og tid så tilmeld dig en arbejdsgruppe, eller se på Opgavebørsen
Er du i tvivl så skriv til styregruppe@grobund.org
Jeg glæder mig til at feste med alle når vi overtager fabrikken
Hilsen Jens
Jens Randrup, formand for Foreningen Grobund, 31. Januar 2018

Beretning fra Fundraiserfesten 20. januar 2018
Mathias B. skriver:
En stor stålfabrik, et hundrede mennesker i ring, et hundrede lys, et hundrede ord, et hundrede stemmer,
én fællessang, én stor isblok fyldt med agern, ét spædt asketræ, én gong gong, én vision.
Dette var scenariet lørdag den 20. januar i den nedlagte stålfabrik Tata Steel. Rigtigt mange gode
mennesker var mødt op for at se denne fabrik, som bliver hjertet i Grobund om 2 måneder. Vi satte hvert
vores lys under den store isklump – vand i frossen form. Hvert lille lys til at få denne stivnede væske til at
skifte fase. Der kræves stor energi i en sådan faseovergang, men er vi mange med små lys kan det
lykkes. Således indledtes dagen, hvor indbetalingen til fabrikken og realiseringen af første fase af
Grobund gik i gang.
Tilbage på Kulturministeriet i Ebeltoft lærte vi nye, som gamle ansigter bedre at kende henover en god
snak. Da klokken var ved at nærme sig 18.00 fik vi information om den økonomiske side af indbetalingen
til fabrikken og kl 18.15 – lidt forsinket – lød startskuddet fra flyvende champagnepropper: Indbetalingen
var i gang, det vi har kæmpet for i flere år er endelig ved at ske!
På denne kolde januaraften fik vi indsamlet godt 1 mio. kr og der udbrød jubelskrig fra børn og voksne,
hver gang endnu én proklamerede, at nu havde vedkommende overført 50.000 for et brugerbevis til
fabrikken.
Resten af aftenen bød på alt fra ballonmand, børnenes drømme og visioner til koncert med Søren
Madsen, som spillede op til dans og fest. Han overlod scenen til glade grobønder, som sammen gav
nogle numre.
Alt i alt en fantastisk glædesfyldt dag, som gav en lille forsmag på, hvor skønt et sted den lille plet tæt
ved en nedlagt stålfabrik kan blive om føje år.
Vi går i gang 1. april 2018

EFTERLYSNING: er du TWITTER kyndig?
Vi mangler akut og i høj prioritet et eller flere medlemmer, der kan og vil oprette og opdatere en Twitter
account for Grobund.
Det er en meget vigtig forbindelse til medieverdenen og pressen og dermed for Grobunds Eksponering.
Kontakt styregruppe@grobund.org (Jens) for nærmere. Der kan sparres med Anton.

Ugens tilbud: Virksomhedspraktik i Grobund
Grobund tilbyder praktik for en ledig person via jobcentret.
Vi har nu mulighed for at tilbyde virksomhedspraktik til en person der har kompetencer inden for
fundraising og crowdfunding.
Praktikken omfatter forskelligt arbejde i foreningen som projektmedarbejder, blandt andet at søge fonde
til finansiering af løn til omtalte Projektstilling i Grobund.
Henvendelse til Jens via styregruppe@grobund.org

Kontingent-opkrævning for 2018
Sidst i januar blev der udsendt 196 kontingentopkrævninger, heraf var 20 tilmeldt Betalingsservice.
Det koster ca 10 kr at udsende indbetalingskort, så vi kan spare mange tusinde hvis flere tilmelder sig
Betalingsservice. Du må meget gerne tilmelde dig i forbindelse med indbetaling :-)
Nye medlemmer vil få et personligt link til tilmelding til Betalingsservice pr. email i løbet af året, som
forberedelse til 2019 kontingenter.

Nyt fra Arbejdsgrupperne
arbejdsgruppe: Event & Kultur
Pernille Bossow fortæller:
Fra Event og Kultur-gruppen skal der lyde en stor tak til alle der kom til Fundraiserfesten i sidste
weekend. Det var en virkelig hyggelig og informationsrig dag.
Det var som altid en stor fornøjelse at planlægge festen, når så mange byder ind med gode ideer og
hjælpsomme hænder.
Heldigvis er der mange events de næste weekender frem,
så der er rig mulighed for at mødes og snakke med nye og gamle grobund'ere.
Vi går ind i en afgørende - og rigtig spændende fase nu, og derfor opfordrer vi alle, der har lyst, til at tage
del i arbejdsgrupperne.
Vi kan godt bruge flere hænder i Event gruppen, både hvad angår planlægning og koordinering, og
fremmøde til de forskellige møder, og omvisningerne på fabrikken.
Find os på Facebook i gruppen event & Kultur @ grobund og kontakt os via kultur@grobund.org

arbejdsgruppe: PR & Kommunikation
Presse-materiale samles ét sted
Vi har oprettet en mappe til diverse tekster, billeder, logoer og videoer, som journalister frit må
benytte.
Vi kan forvente at der er flere medier som i en nær fremtid vil reportere mere om Grobund, og vi har
derfor brug for hjælp til at lave denne mappe færdig.
Har du interesse i PR, så bidrag gerne til denne mappe. Kontakt pr@grobund.org
Layout af Nyhedsbreve - vi mangler Dig
Den tidligere layout-jonglør har måttet sige fra pga. Arbejdspres.
Har du tid & lyst til at trylle kommende nyhedsbreve om til flotte, overskuelige, lækre PDF-filer, så er der
brug for dig :-) Kontakt red@grobund.org (Fie og Sune).
Hjemmesiden er under stadig udvikling, så tjek både forsidens forsøg på aktuel Opslagstavle og
arbejdsgruppernes sider, som langsomt, men sikkert fyldes med nyheder og meget spændende
baggrundsmateriale!

Arbejdsgruppe: MU - Menneskelig Udvikling
Samarbejde i Grobund
I Grobund får vi nye medlemmer hver dag.
Til møderne og festerne er det en fantastisk oplevelse at møde alle de dejlige nye mennesker.
Vi vil gerne trække i samme retning, men vi har ikke har en general til at give ordrer!
Vi er som organer i en levende organisme, der alle arbejder for organismens bedste.
Organerne har hver deres funktions og kompetenceområde, og er samtidigt indbyrdes forbundet via et
nervesystem der sikrer at den nødvendige information kommer de rigtige steder hen, så organismen kan
være i balance og harmoni og dermed yde sit bedste.
Det er ikke let når vi er en helt ny organisme/organisation.

Vi må som et nyfødt barn udvikle vores “nervesystem” vores evner til at kommunikere og informere, for
at kunne samarbejde som en helhed.
Steen Møller siger: når man gør noget kun for sig selv, bestemmer man selv det hele,
men gør man noget for andre, er de med til at bestemme.
Nogle af os har fundet inspiration til hvordan vi kan organisere os mere som en organisme i Laloux bog:
Fremtidens organisation. Her er en lille essens fra bogen, som beskriver mange praktiske eksempler.
1. Vi rådfører os med alle, som påvirkes af vores projekt
2. Vi rådfører os med dem, som ved mest om vores projekt
3. Alle har lov til at bidrage og få information
4. Samarbejdsprocessen følges altid og ofte i flere omgange
5. Konflikter udvikler os og vi bruger den tid der skal til
6. Vi er ærlige og direkte overfor hinanden og den måde vi fremtræder på samarbejdet
Fra Grobund introduktion.
I grobund vil vi gerne at dem der ser vægen behøver et nyt lag maling, selv tager initiativ til at få arbejdet
sat i gang - også i høj grad er med til at bestemme farven. I processen fra ide til handling er der et trin
som hedder rådspørgning, hvor vi forhører os og får de andres meninger, viden, ekspertise, behov og
hjælp på banen. Dette er en vigtig del af samarbejdet som understøtter at vi kan arbejde, vokse og
udvikle os som en levende organisme.
Der bliver holdt bestyrelsesmøde om samarbejdsmetoder søndag 4. februar, hvor arbejdsgangene i
Grobund bliver diskuteret.

MU Gruppens kompetencer og opgaver
MU gruppens opgave er, som beskrevet i Manifestet, at arbejde med den proces det er at udvikle de
procedurer vi vil bruge til samarbejde og konflikthåndtering i Grobund og facilitere samarbejdet mellem
foreningerne og styrke fællesskabet på alle tænkelige måder.
MU gruppen har på det sidste lavet retningslinjer for hvordan vi kommunikerer etisk respektfuldt med
hinanden på nettet, d.v.s. facebook. Og for hvordan vi reagerer og griber ind hvis nogen går efter
hinanden personligt.
Grobunds forståelse af konflikter
Vi er jo alle opvokset i et samfund hvor nogen udøver dominans, vi forventer ligefrem dominans fra dem
ovenover os selv i pyramiden.
I Grobund vil vi selvfølgelig se denne måde at relatere til hinanden på, hvor de gamle spøgelser kæmper
gennem medlemmerne (også os selv.) Nogen dominerer og andre modsætter sig, eller underkaster sig.
En ubevidst form for angst bliver projiceret ud, og modparten bliver den slemme. Pludselig er der
grupperinger og alliancedannelser. Og vi bliver revet over.
Men i Grobund forsøger vi at relatere og organisere os på en anden måde.
Vi skal vænne os til ligeværd og den gensidige tillid vi kan opnå gennem samarbejde. Vi skal vænne os
til at tage medansvar for det vi er berørt af og involveret i, og skabe et fællesskab hvor vi kan mødes om
forskellige synspunkter, holdninger og uenigheder uden at frygte andres dom. Når vi konfronteres med
os selv gennem mødet med andre, må vi have modet til at se os selv med den andens øjne.
Som medlemmer af MU gruppen er det vores ansvar at forsøge at arrangere at de som har konflikter
mødes, taler sammen, lytter og forstår hinanden.
MU gruppen skal også facilitere socialt klister, (lege, danse, udflugter) og kurser i konflikthåndtering og
samarbejde.
Jeg tror på menneskers ønske om virkelig at mødes og åbne sig og vokse. Vi skal forsøge at skabe det
rum hvor det sker og vi vokser sammen. Vi må virkelig være taknemmelige for alle de modige og
spændende mennesker, der vil være med på denne rejse.

Arbejdsgruppe: Nyt fra landbrugsgruppen:
Lasse & Sara skriver:
Spritnye i rollen som tovholdere, kommer her en lille introduktion.
Vi er Sara og Lasse - med energi og interesse for at skabe et landbrug på Grobund - der kan skabe mad
til munde og social glæde. Vi har brugt 2 år i Norge for at lære om håndværk og bæredygtige
landbrugsmetoder, og afslutter vores uddannelse som Økologiske bønder i maj 2018.
Vi har mange idéer, og ser mange muligheder i at forbinde et landbrug med et levefællesskab som
Grobund. Vi vil rigtig gerne have alle, der har en mening, interesse eller en god idé med til at udvikle og
forme det fremtidige landbrug.
Meget er endnu på planlægningsniveau, men inspirationsturene kan give et virkelighedssyn på
mulighederne.
Kom og lær noget nyt, eller inspirèr os andre i gruppen!
Indkaldelse til møde og inspirationstur i landbrugsgruppen:
Søndag d. 11. Februar kl. 11-15 hos Christian i Ryderne (http://ryderne.dk/)
Der arrangeres mad og fælleskørsel, så meld gerne tilbage om du ønsker at deltage:
Landbrug@grobund.org

arbejdsgruppe: Crowdfunding / Økonomi
Tore fortæller:
Indsamling til køb af Fabrikken
Vi har samlet 2.500.000 kr. de første 10 dage, hvilket må siges at være rigtig flot!!
Der er ikke længere nogen tvivl om at Grobund ikke kun er ambitiøst, men også meget seriøst.
Alle der er med til at skabe Grobund, vil for altid kunne være meget stolte af deres indsats.
Vi inviterer forsat alle til at bidrage - økonomisk eller på anden vis, ved at tiltrække flere mennesker som
har lyst til at bidrage.
Følg med på hjemmesiden, hvor det indsamlet beløb opdateres hver dag, frem imod kampagnes
afslutning den 3 marts :-)
Nyhedsopdatering: Indsamlingen er nu anmeldt til indsamlingsnævnet. Alle tiltag i denne crowdfunding
skal vendes med bestyrelsen! Personer listet som ansvarshavende: Jørn U, Jørn B og Jens.
Aktionsmøde i Århus
Vi holder aktionsmøde 5. februar i Århus, for dem som har lyst til at hjælpe i denne meget vigtige
finansierings-fase. Se Invitationen til aktionsmødet.
Tilskud til opstart - Underværker - VIGTIGT at du læser med her:
Udover selve finansieringen af fabrikken, er vi igang med en ansøgning om opstartsmidler til Grobund,
igennem Real Dania’s Underværker.dk
Du vil modtage en separat mail i løbet af få dage om dette:
Alle bedes skrive sig op (gratis) til at dele Grobund “Underværker ansøgning” på samme
tidspunkt, med et digital værktøj som hedder Thunderclap.it (link følger i mail om få dage).
Det er meget vigtigt at alle hjælper til med dette, da vi grundet tidspres kun har ganske få dage til at få
minimum 200 Grobund “likes” på Underværker.
Linket til deling vil indeholde en ny 3-minutters film om Grobund, som er blevet rigtig god!

Arbejdsgruppe: Fabriksgruppen
Bent skriver:
Aktuelt er vi ved at gennemgå ansøgninger.
Vi vil forsøge hurtigt at give et svar på om ens produktion kan godkendes.
Muligvis vil nogle virksomheder blive indkaldt til en snak, i forhold til om de lever op til rammerne
om bæredygtighed og affaldsfrihed.
● Vores næste møder i Fabriksgruppen bliver på Fabrikken.
● Vi skal diskutere, hvilke områder der skal bruges til fællesdel, og hvilke til produktion.
● Vi skal fantasere og drømme om muligheder.
● Vi skal kigge på el- og varmesystemer.
● Vi skal snakke om konkrete forslag til hvordan vi starter op.
Disse møder vil blive annonceret på Facebook som begivenheder, og er åbne for alle
medlemmer. Men når vi har købt Fabrikken, er det dem som har betalt indskud, som skal
beslutte, hvordan vi helt konkret skal anvende fabrikken.
Det bliver en spændende kreativ beslutningsproces.
Vi kan ikke tage højde for alt på forhånd.
Fabriksgruppen har behandlet en bunke spørgsmål, og besluttet følgende retningslinjer:
Fabriksgruppens beslutninger om Fabrikken
Vi holder møde i fabriksgruppen lørdag 17.februar, på fabrikken kl. 12 - 16.

arbejdsgruppe: Fiskeri, Kystkultur og Tang
Esben fortæller:
Ifølge den seneste NOVANA rapport , offentliggjort i januar 2018 er de danske farvande fortsat meget
sårbare over for påvirkninger og endnu langt fra målet om en stabil miljøtilstand.
Ud over belastningen med næringsstoffer påvirkes tilstanden negativt af andre forhold såsom fiskeri,
klimaforandringer og miljøfarlige stoffer.
Komitéen Bæredygtig Kystkultur (KBK) arbejder netop nu på langsigtede strategier der rækker langt ud i
fremtiden, ikke mindst når det gælder bæredygtighed som en forudsætning for at sikre et rent miljø, rent
vand, sunde fødevarer og et acceptabelt livsgrundlag for kommende generationer.
Vi har udpeget foreløbige mål og interessenter og arbejder sideløbende på at sammensætte et ”advisory
board” af førende forskere på forskellige delområdet.
Det er i dag et faktum at mange løsninger ikke bliver brugt pga. skarp skelen til økonomiske bundlinjer
alene.
Vi vil med afsæt i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 og med opbakning fra kommuner og
regioner vende denne udvikling og drive en forandring, der nyskaber kystkulturen som et bæredygtigt
livsgrundlag.
Det vil ske gennem en radikal og holistisk nytænkning af, hvordan vi fisker, dyrker, høster, forædler,
sælger og distribuerer havets råvarer med afsæt i miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, i
nye samarbejdsformer og et levende lokalsamfund.
Dette livsgrundlag vil være så balanceret, holdbart og attraktivt, at andre kystsamfund, både i Danmark
og internationalt, vil lade sig inspirere af Bæredygtig Kystkulturs resultater og stræbe efter at gå samme
vej i fremtiden.

Vi glæder os til at fortælle meget mere, efterhånden som nogle af de mange bolde er landet og KBK
sender i mellemtiden ønsker om milde vinde og forårssol over Grobundprojektet,
Vi glæder os til at komme i gang på kysten og i Kattegat sammen med dig.

arbejdsgruppe: BOgrund (beboelse)
Gruppen har travlt med indsamlings-aktiviteter, men der er også kommet spændende nyt på grobund.org
Find en ny FAQ (Spørgsmål og Svar)
og en super guide: “Off-Grid – hvordan gør man: Grobunds bæredygtig offgrid guide (PDF)”, og
sidst men ikke mindst to dugfriske videoer af Jacob Dannesboe:
- Introduktion til opladning og især opbevaring af el-energi og
- en alternativ måde at få lys, når man er Off-Grid
Tjek det ud på https://grobund.org/gruppe-beboelse/
Næste møde (for medlemmer af Grobund): Søndag 4. Februar kl. 13 på DOKK1 (på trappen)

arbejdsgruppe: Medlem & Velkommen til Nye
Medlems-statistik
- 340 medlemmer (90 nye i januar - og 2 udmeldinger, i alt 14 udmeldte 2017)
- Facebook medlems-gruppen har 222 medlemmer (111 for en måned siden)
- Facebook Grobund-side har 898 Likes og 967 Følgere (1/1 var der 362 Likes og 378 Følgere)
22.735 har fulgt med denne måned, hvor 4800 videoer blev vist. (Før 3.975 og 173 videoer)
8.021 har “interageret” på opslag (kommenteret, liked, delt).
Der er besvaret 20 private beskeder, med en gennemsnitlig svartid på 13 minutter
- Nyhedsbrevet har 514 abonnenter (før 414)

Grobund Sangbog
Du kan finde Grobund Sangbog på hjemmesiden’s menu Dokumenter

Send også din sang til Bent.musik@gmail.com
så den kan komme med i næste opdatering af PDF-Sangbogen.

KØR SAMMEN til Grobund :-)
Sammen kører vi billigere, hyggeligere og miljørigtigt:
På Grobund Samkørsel kan du finde sæder og passagerer!
Ønsker du hjælp til tilpasning for en begivenhed, så kontakt sune@grobund.org

Og en sidste ting… har du adgang til farveprint?
Grobund har jævnligt behov for at pr inte

i farver, i A4, A3 - eller STORT?

Har du gode muligheder - eller kender nogen gode tilbud - så skriv til PR@grobund.org
Nogle gange er det 10 hæfter med 6-8 sider A4 som flot præsentation af Grobund eller et projekt.
Det kan også være et stort banner til udstillinger og foredrag! Eller 1000 foldere eller brochurer.
På vegne af PR & Kommunikation: Sune

