Foreningen Grobund nyhedsbrev d. 1/12-2016
Kære alle der har skrevet sig på Grobunds mailliste. Hermed den første fælles mail til alle jer på maillisten.
Vi er nu nået så langt i arbejdet med Grobund at vi har stiftet foreningen Grobund, efter alle kunstens
regler, og er registret hos SKAT med CVR-nummer/SE-nummer 38 03 47 66. Vi har oprettet en drift konto
hos Merkur bank med reg.nr 8401 og konto nr. 0001276007 Hermed kan du melde dig ind i foreningen ved
indbetaling af kontingent, 200kr for 2017. Husk at skrive dit fulde navn på indbetalingen til banken.
Samtidig vil vi gerne at du sender en mail til kontakt@grobund.org med Navn adresse, mailadresse og
telefon nr.
Referat fra møde d. 28/11 er vedhæftet denne mail
Vi har startet en Grobund, Ebeltoft facebook gruppe som vi håber, du straks vil melde dig ind i, så det vil
komme til at fungere som forum, hvor vi kan finde hinanden på kryds og tværs, og dele information om
kommende møder, aktiviteter fælleskørsel til møder m.m.
Steen Møller der også er idemand bag Grobund projektet, tilbyder i samarbejde med Brenderup højskole,
et kursus hvor du kan lærer at bygge dit eget Off grid hus (English) Off Grid Huset | Brenderup Højskole Rejse - Musiklinje - Kunstlinje - International klasse Kurset starter 1januar.
Vi har planlagt et møde i Aarhus søndag d.11-12 kl. 14-17 hvor vi først og fremmest gerne vil give folk
mulighed for at mødes og begynde processen med at lære hinanden at kende. Og selvfølgelig at høre om
jeres tanker og ideer, besvare/debattere spørgsmål, du og andre interesserede, har i forhold til projektet.
Vi håber også at der er nogen der har lyst, tid og resurser til at være mere aktivt med i opstartsfasen hen
over vinteren og melde sig til arbejdsgrupper:
1) Gruppe der planlægger afviklingen af weekendmøde om Grobund i Ravnen på Friland d.21-22
Januar 2017.
2) Gruppe der arbejder med at sprede budskabet og udvikle informations materiale om Grobund og
skaffe flere deltagere.
3) Gruppe der arbejder med at finde lokaler til grobund deltagere der ønsker at flytte til Ebeltoft til
foråret.
4) Gruppe omkring……..???? (you name it ;-) )
Vi glæder os til samarbejdet med jer, omkring udfoldelsen og udviklingen af vores fælles affaldsfrie off grid
fremtid i Grobund.
Mange kærlige knus og kolbøtter fra
Henrik, Asger, Steen og Jens

