Kære medlemmer - Hermed Grobund-Nyt:

26. Maj 2017

1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ebeltoft 1. Juli
2. Invitation til medlemsmøde og fest i Ebeltoft 1-2.juli
3. Referat af Grobunds møde på Brenderup højskole d.13-5-17
GENERALFORSAMLING
Foreningen Grobund indkalder hermed til ordinær generalforsamling, med efterfølgende medlemsmøde og fest, i
weekenden d. 1-2. juli. (Program udsendes senere)
Dagsorden for generalforsamling iflg. vedtægter (se Grobunds vedtægter).
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

MEDLEMSMØDE og FEST
Vi glæder os til et medlemsmøde med tid til både arbejde og fest, hygge med musik og sang m.m.
Giv en hånd med at arrangere
Til Weekenden og festen er der brug for folk, der vil arrangere sang, musik, fælles mad og meget mere.
Der er med andre ord mange opgaver for festudvalget.
Ida vil gerne koordinere - Kontakt Ida på tlf.: 5288 2454 eller aidabertelsen@gmail.com
Arbejdsgrupperne forbereder fortællinger
På medlemsmødet vil de forskellige arbejdsgrupper få mulighed for at fortælle om deres proces, udfordringer og
succeser, og stille/svare på spørgsmål til/fra medlemmerne.

Referat af Grobund Møde på Brenderup Højskole
Referat af Grobunds møde på Brenderup højskole d.13. maj.
Der var omkring 25 fremmødte. og mødet var præget af gensynsglæde og taknemmelighed over at fabrikken i Ebeltoft
nu igen er inden for rækkevidde, og drømmene om Grobund kan blive virkelige her.
Steen Møller og kursisterne fremviste deres byggeprojekt (en prototype til et Off-Grid Hus), som blev grundigt studeret
og beundret af mødedeltagerne.
Efter besigtigelsen og pause med frokost, mødtes vi igen kl. 13 og hørte først Tore fremlægge sit speciale om
Crowdfunding, og de muligheder der kan være med dette for Grobund.
Herefter var der organisering af arbejdsgrupperne, og nogle timers gruppearbejde:


Beboelse - bo@grobund.org Tovholder Jonas Høj.
Gruppen har lavet udkast til vedtægter for Andelsforeningen Bogrund. Lokalplan-arbejdet er i gang. (Jens
samarbejder med Geert Halberg, og kommunen)



Fabrik og produktion - fabrik@grobund.org Tovholder er Bent Jensen.
Gruppen består pt. af: Svend Møller, Jørn Uhrenholt, Asger Møller og Marianne Justesen.



Fiskeri og havn - fiskeri@grobund.org Tovholder Esben.
Gruppen arbejder mulighederne for at udvikle kystnært bæredygtigt fiskeri og med at undersøge mulighederne
for at udnytte havnebygningerne. Kan vi leje det et år? Hvem er interesseret i at bruge havnen?



Højskole - hojskole@grobund.org Mangler folk!



HR og samarbejde - hr@grobund.org Tovholder Ida. Gruppen mangler folk.
Vi skal blandt andet lave infomøder for de lokale og sociale arrangementer for os selv m.m.



Sommerlejr. Tovholder for sommerlejr Christian Fumz. Hvem vil være med til at arrangere denne lejr?
Evt. forberede i forbindelse med mødet i weekenden d.1-2. juli.



Kultur (kunst, musik, film mm.) - kultur@grobund.org Tovholder Svend Møller.
Gruppen består pt. af: Tove Svane Kappel, Rune Weinreich, Eva Klinting, Lise Uhrenholt, Steen Stender.



Landbrug - landbrug@grobund.org Tovholder Thea.
Thea og Katrine arbejder med at organisere et dyrkningsfællesskab med opstart næste forår. Deltagere er
velkomne. Skriv til mailadressen for landbrug.
(Sidste nyt fra Landbrugsgruppen: Landbrugsgruppen er så småt ved at etablere sig. Vi har vedtaget at Google
Drev bliver vores kommunikations-platform og har fået oprettet en mappe, hvor referater fra møder og alt
relevant vil blive samlet.
Katrine, Niels og Thea har netop holdt et lille møde, hvor vi har besluttet at tage på inspirationstur(e) til allerede
eksisterende landbrug- og levefællesskaber for at høre om deres måde at drive det på socialt, økonomisk og
arbejdsmæssigt. Selvfølgelig også dyrkningsmæssigt, men det er som udgangspunkt ikke fokus for turen(e).
Vi vil gerne besøge det økologisk landbrug Blakgården ved Silkeborg, der har en kunde-bonde-ordning
(blakgaarden.dk/om-os/hvad-er-kundebonde) og andelsfællesskabet Hjortshøj der bl.a. forpagter landbrugsjord
af Aarhus kommune (andelssamfundet.dk/det-ubebyggede-land).
Da der har været skiftende interesserede ved de sidste par møder og ikke er lavet en decideret oversigt over
hvem der er i gruppen, vil vi gerne bede dig om at sende en mail til landbrug@grobund.org hvis du ønsker at
være med i landbrugsgruppen.
Ydermere vil vi også gerne høre fra dig (på samme mail), hvis du er interesseret i at komme med på
inspirationstur(ene) – uanset om du vil være med i landbrugsgruppen eller ej. Så ved vi hvem vi skal skrive ud til,
når vi har fastsat en dato!)



Medlemmernes kompetence – et overblik
Sune Scherfig grobund@sune.dk og Christian Fumz arbejder på at indsamle informationer om medlemmernes
kompetencer, interesser, børn osv. – kort og enkelt, søgbart for alle. Sammen kan vi mere.



Medlemsstyring - kontakt@grobund.org Tovholder Feike.
Arbejdsopgaver: Kontingent indbetalinger, Medlemslister, tilmelding af nye medlemmer.
Sune og Feike har gjort et stort arbejde med at ajourføre og forbedre systemerne, og forbereder bl.a. nye tiltag
med nem medlemsbetaling via hjemmesiden.



Nyhedsbrev - nyhedsbrev@grobund.org Vi vil fremover gerne udsende Nyhedsbrevet regelmæssigt på fastsatte
datoer, og vi mangler nogle medlemmer der vil stå for dette arbejde.



Økonomi - okonomi@grobund.org Økonomigruppen. Tovholder Henrik Moeslund.
Arbejdsopgaver: Ansvarlig for regnskaber samt anvendelse af grobunds midler og for ansøgning af fonde og
kommunale midler. (Ønsker medlemmer med kompetencer inden for regnskaber og fondssøgning.)
Pernille Kallehave (der søger fonde og laver samarbejdsaftaler til hverdag) har lovet at hjælpe med at se på hvad
vi kan søge og hvor realistisk det er. Hertil har vi brug for input omkring hvilke virksomheder medlemmerne
planlægger og ønsker sig.



PR, komunikation og hjemmeside - pr@grobund.org : Tovholder er Tore, (men han vil gerne give den videre)
Arbejdsopgaver: At styre promovering af Grobund udadtil.
Idder og igangværende projekter:

o
o

Rene, Martin og evt. flere tager ud og holder foredrag i forummet “Ung energi”
Hvem vil være med til rethink festival, 15-17 September på Havnen i Aarhus? se fb

o
o

PR NU ( Jørn kontakter TV2)
Flere ideer?
Det er nu vi kan gå i medierne med den gode historie!
Plakater: Stine stjernholm og Sara Pappendick foruden Annette Nielsen. Vi kan godt bruge flere.
Visitkort: Tore og Christian Fumz, med flere, er i fuld gang!
Facebook ansvarlige: Er der to der vil?


Selvskabsstyring - styregruppe@grobund.org Tovholder Jens Randrup.
Personer i Gruppen pt. Steen Møller steenfriland@gmail.com tlf. 2173 7321, Henrik Moeslund
henrikmoeslund@gmail.com tlf. 221 99 222, Jens Randrup randrupjens@gmail.com tlf. 6086 2202, Jørn
Uhrenholt jornuhrenholt@gmail.com tlf. 2346 4540, Ida Bertelsen aidabertelsen@gmail.com tlf. 5258 2454
Opgaver:
o At holde Grobunds mål og retningen for øje og sikre at Grobund fællesskabet udvikler den organisk
selvstyrende organisationsstruktur der beskrevet i Fremtidens organisation af Frederic Laloux , således
at medlemmerne inspireres til at være opmærksomme på kommende og akutte opgaver, og føle ansvar
og kompetence og tage initiativ til at løse disse i fællesskab med andre i foreningen (dette er en
opfordring ;-)
o At fungere som koordinatorer, konsulenter og vejledere for arbejdsgrupperne i Grobund.
o At varetage samarbejde og forhandlinger med Syddjurs kommune, Jørn Tækker og Sund & Bælt.

Knus og kolbøtter
Herlige Hilsner fra nyhedsbrevredaktørerne Ida og Jens

