NYHEDSBREV FEBRUAR

Referat fra Grobund-møde 11. februar 2017 i Rosenteatret Aarhus
Første del af mødet blev livestreamet på facebook og kan ses på
https://www.facebook.com/events/1761862164141234/?active_tab=discussion, hvis du gik glip af
eller ønsker at gense og -høre Steen Møllers inspirerende – altid lidt anderledes - samfundsanalyse
som baggrunden for Grobund og nogle andre uddybende punkter. Læs evt. også referat af Steens
tale i Dome of Visions på www.grobund.org.
Anden del af mødet var kun for medlemmer. Der blev organiseret arbejdsgrupper, og alle som
deltager i en arbejdsgruppe, bedes anmode om at få adgang til arbejdsgruppens online Google Docs
arbejdsdokument. Dette fås ved at anmode tovholderen om adgang ved at bruge de forskellige
Grobund-mail-adresser (fx landbrug@grobund.org til landbrugs-gruppen).
På mødet vendte vi bl.a.:
Det er vigtigt, at vi er tvunget til så lidt som muligt. Det er vigtigt, at vi har så få regler som muligt
og selv kan bestemme, hvad vi hver især vil være med til, hvad vi vil og ikke vil gøre for
fællesskabet.
Medlemmerne betaler ind til fonden. Fonden køber fabrik og jord. Fonden er gældfri og kan derfor
ikke gå konkurs. Medlemmer betaler 50.000 for at være med i fabrikken pr. person. Efterhånden
skal også de ansatte i fabrikkens virksomheder købe sig ind, være medlemmer og have stemmeret
som i en andelsforening. Vil man være med i bodelen – Bogrund – betaler man 50.000 pr. husstand.
Jorden vi bygger på ved fabrikken er en matrikel. Lodderne som bosætterne får tildelt er mellem
500m2 og 900m2. Der vil være fællesarealer og jord til grøntsagsdyrkning og andet vi vil.
Husene kan man selv bygge eller få mere eller mindre hjælp til. Der er Steens halmhuselementer og
Asgers træhuse, eller hvad man ellers finder ud af. Det bliver også muligt at betale sig til ekspertassistance fra de unge mennesker, der lige nu bliver uddannet i off-grid husbygning på Brenderup
højskole.
For at forhindre spekulation vil der være et loft på m2-prisen på husene, hvis de skal sælges. Det er
ikke nemt at sige, hvor meget et hus koster, for det kommer også an på, hvor meget man selv kan
lave. Der bliver ingen lodder med havudsigt!
Arbejde med fællesopgaver skal synliggøres. Det skal være tydeligt, hvad hvem bidrager med. Men
det er frivilligt. Nogle gør mere og kan mere, og i perioder kan man mere end i andre perioder.
På fabrikken får kultur og kunst de bedste haller. Grobund kan støtte kulturlivet ved at sørge for, at
udgifter til lokaliteter er lave. Der er også masser af plads til individuelle eller fælles værksteder. En
fra salen sagde, at kunstens rolle skal defineres.
Tore oplyste at Merkur Bank samarbejder med Crowd invest, og han vil gerne være med til at
hjælpe med at crowdfunde. Her tænkes på forskellige aktiviteter på fabrikken.
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I frokostpausen var der næsten 30 nye, der meldte sig ind i foreningen, og vi er nu 94 medlemmer.
☺ Vi har behov for at danne os et overblik over, hvem vi er og begynde at lære hinanden bedre at
kende, og der arbejdes i øjeblikket på et ansøgningsskema, der kan hjælpe os med dette.
Næste møde er 11. marts, og dagsordenen ser således ud:
10:00

Nye interesserede kan få introduktion af Steen Møller m.fl. ved Møllehuset H.H.
Hansens vej 56.

12:00

Rundvisning på TATA-fabrik og færgehavnen.

Frokostpause
13:00-16:00:

Medlemsmøde og arbejdsgrupper. Der vil være kaffe, og kage er velkomment,
hvis nogen vil medbringe. Adressen for medlemsmødet kommer senere.
Improviseret aftenhygge. ☺

Mødet oprettes som begivenhed på www.grobund.org og på Grobund Ebeltoft, facebook, hvor det
er muligt at tilmelde sig, så vi har en ide om, hvor mange der deltager. Vel mødt!
Kærlige hilsner fra Grobunds PR-gruppe

