Foreningen Grobund nyhedsbrev d. 7/10-2016
Hej!
Dette er en nyhedsmail ang. bosætningsprojektet Grobund Ebeltoft. Denne får du enten fordi du har meldt
din interesse omkring projektet online eller fordi du har skrevet dig på en mailingliste til et af infomøderne.
Ønsker du at få din mail fjernet fra listen og dermed ikke at få flere opdateringer om projektet, så
tilkendegiv dette i en mail til kontakt@grobund.org
Status for projektet:
Nuværende styregruppe i projektet: Henrik Moeslund, Jens Randrup og Steen Møller.
Den 21. september registrerede vi foreningen med følgende oplysninger:
CVR-nummer: 38034766
Foreningens navn: Foreningen Grobund
Adresse: Stockflethsvej 3, 8400 Ebeltoft
Henrik Moeslund
E-mail: henrikmoeslund@gmail.com
Foreningens vedtægter er vedhæftet og kan også læses på foreningens hjemmeside: Grobund.org
I øjeblikket er vi ved at få oprettet en konto i Merkur Andelskasse tiltænkt indbetaling af kontingent. En
anden konto vil blive oprettet til indbetalinger som opsparingskapital til Fonden Grobund. Der skal skaffes 1
mil. kr. til stiftelse af denne fond (lovkrav). Fondens formål er at købe fabrik og jord til projektet.
Vi arbejder også på at udforme vedtægterne til denne fond.
Vi forsøger i øjeblikket at komme i forhandlinger med Sund og Bælt, der ejer 3500 m2 bygninger ved
Ebeltoft færgehavn, tidligere administrationsbygninger for Mols linjen. Tanken er at Grobund kunne bruge
bygningerne til ”iværksætterhotel” og indlogering af eventuelle pionære i opstartsfasen. (Sund og Bælt har
planer om at rive bygningerne ned).
Der inviteres hermed til info- og opstartmøde i foreningen d. 5. november kl. 13:00. Mødet vil højst
sandsynligt blive afholdt på ”fabrikken”, Tata Steel Ebeltoft. Der kommer mere information om mødet og
dagsorden når vi nærmer os datoen.
Hvis projektet skal løbes i gang hen over vinteren får vi brug for stor opbakning og mange kloge, sjove,
ihærdige og kreative mennesker der kan bidrage til processen. Vi håber derfor at du vil være med til at
sprede rygtet ud i alle afkroge af landet og verden ;-)
Informationer vil løbende blive opdateret på Facebooksiden Grobund Ebeltoft og Grobund.org
Spørgsmål kan evt. rettes til kontakt@grobund.org
Du er også velkommen til at ringe til Jens Randrup på 60 86 22 02

