Info og opdateringer i Grobund
Kære alle Grobund interesserede. Tak for et forrygende, opmuntrende og overbevisende Grobund møde i
Dome of Visions i går søndag d.11-12.

Hermed et kort resume af mødet: Vi var lidt over 30 personer til mødet, hvor der også var flere nye
ansigter. Mødet startede med en runde hvor alle fortalte lidt om sig selv og forventninger til mødet og
grobund. Runden afslørede en gruppe af engagerede, handlekraftige, målrettede, yderst kompetente og
erfarne mennesker der er enige om vigtigheden af fællesskabet og ideen om Grobund. Mennesker der både
vil og kan virkeliggøre visionen.
Efter runden med de personlige fortællinger, kom Steen Møller med en kort samfundsanalyse som
baggrund for den nødvendige handling Grobund er. (Et skriftligt resume af dette kommer senere fra Ida)
Mødet sluttede med invitationen til at danne arbejdsgrupper, og at deltage i arbejdsgruppe om
formidling(PR gruppe) og gruppe der skal planlægge Weekend mødet d.22-23 januar (Fest gruppen). PR
gruppen er indtil videre: Sven Møller, Siggie, Ida og Jens. Fest gruppen er indtil videre: Sven Johansen (Suin
Sax på Facebook) Asger, Lønne og Jens.

Andre informationer:

Vi gør igen opmærksom på at vi har oprettet en drift konto hos Merkur bank med reg.nr og kontonr 84010001276007 Vi opfordre alle der er seriøst interesserede i Grobund, og som ikke har betalt endnu, til at
melde sig ind i foreningen ved at betale 200kr i kontingent 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.
Har du ideer til indhold på Weekendmødet d.21-22 Januar eller ønsker at være med i ”fest gruppen”er du
velkomme til at kontakte en af os evt. på Facebook eller svare tilbage på denne mail.
Har du lyst, viden eller erfaringer du ønsker at dele med PR gruppen høre vi også gerne fra dig på Facebook
eller ved at svare tilbage på denne mail.
Fredag d.16-12 Har Grobund (lokalplan gruppen: Asger, Flemming og Jens) møde med Ebeltoft kommune
om udarbejdelse af forslag til ansøgning om ændring af nuværende lokalplan.
Det var alt for nu.
Knus og kolbøtter fra Grobund

