Arbejdsgruppe: Selskabsstyring
Referat af bestyrelsesmøde i foreningen Grobund onsdag d. 5. juli 2017 (Referent jens)
1. Steen om bestyrelsesarbejdet. Steens tanker om bestyrelsesarbejdet i Grobund, blandt andet med
baggrund i erfaringer fra opstarten af friland.
Grobund er generelt et stort projekt, der er mange bolde i luften, det er spændende og uoverskueligt.
Mange forskellige menneskers forestillinger, drømme og frygt mødes og kan aktivere stærke følelser der
kan være svære at bære i sig selv. Andres meninger og opfattelser kan nemt blive opfattet som angreb.
Det er i denne sammenhæng yderst vigtigt at diskutere uenigheder face to face og ikke på facebook, mail,
telefon eller sms, hvor misforståelser opstår og uenigheder hurtigt accelerere helt vildt.
Bestyrelsesarbejdet er blandt andet at kende Grobunds manifest samt vedtægter og holde kursen
derefter.
Bestyrelsens arbejde er i videst mulige omfang at lytte til, søge råd og vejledning hos og repræsentere
medlemmerne.
Og hvis nødvendigt stemme for de beslutninger, der har størst tilslutning fra medlemmerne også selvom
man ikke selv er enig
.
2. Form på bestyrelsesmøder. Tilmelding forslag til dagsorden. Hvem indbydes? Tovholdere +? Hvem gør
det? Fremover startes møderne med en kort runde om hvordan det går (et minut til hver). Møderne
afholdes på skift hos deltagerne. Den der holder mødet er ordstyrer og sørger for at lave og udsende
dagsorden/indbydelse, modtage forslag til dagsorden. Referenten sørger for at dele referat til
godkendelse og derefter til nyhedsbrevet. Referater fra arbejdsgrupperne modtages før
bestyrelsesmøderne og det hele udsendes i et månedligt nyhedsbrev. (Niels Erik Boesen har netop sagt ja
til at stå for arbejdet med at sammenfatte nyhedsbrevet.) Tovholdere og relevante personer indbydes til
bestyrelsesmøderne, når bestyrelsen finder det relevant. Alle inviterede deltagere giver besked om de
kommer til den der holder mødet, senest to dage før. Bestyrelsen er enige om at følge op på et forslag fra
Tore om en lille beskrivelse af bestyrelsen med billeder på nettet. Bestyrelsen deler arbejdspres, når det
er nødvendigt.
3. Valg af forenings kasserer. (Jens spørger Sune om han kan finde mulige emner via spørgeskemaet. Dette
er sendt ud efterfølgende af Sune).
4. Evaluering af årsmøde
Feike: Det bedste møde ind til nu, bla. med gennemgang af arbejdsgrupperne, mere struktur, mere
klarhed. Jørn: Vild med Geerts styring af generalforsamling, godt at få samlet, god fest, to dage er lang tid.
Martin: Rigtigt godt møde og at være der og snakke med folk. Tore: Kom der fra og tænkte yes! Fedt at
snakke med folk igen, oplevelsen af at folk kommer igen, at de brænder for det, at vi lærer hinanden at
kende, super møde. Steen: Så fint at der kom så mange og at der er mange gengangere, at de vil være
med og tage fat. Fint med skralde køkken, sang, musik osv. Godt med to dage for nogle, at der var
mulighed for det. Bent: Dejligt at mærke at der er folk der tager det alvorligt og kommer igen, god
strukturering om eftermiddagen af Ida. Godt med skralde køkken. Godt om søndagen idet at nye folk kom
med deres besyv. To dage for meget men så alligevel. Ida: synes mødet gik rigtig godt. Meget spændt lige
som en fødsel. Rigtig godt også om søndagen. Dejligt godt med alle de folk alle de gode ideer og
initiativer. Mødte mange nye. Vigtigt med de sociale møder. Godt med struktur. Super generalforsamling
på 1 time! Jens: Enig.
5. Opkrævning af kontingent. Kontingent fornyes hvert år til nytår. Nye medlemmer tilmeldt efter 1
oktober har betalt for det kommende år.
6. Spørgsmål: Hvordan hænger bestyrelsen for foreningen grobund sammen med resten af organisationen.
Se vedtægter og manifest. Foreningen Grobund aflastes efterhånden som de andre foreninger stiftes og
dermed overtager opgaverne. Foreningen Grobund tænkes på sigt at blive en kulturskaber forening for
folk med tilknytning til grobund.
7. Økonomi. Hvordan får vi det i gang? Vi har aftalt et nyt møde om økonomi lørdag d.29-7 for bestyrelsen
og tovholderne.
8. Tore fortæller om Pond og deres Ønske: Pond (link) vil gerne være med i Grobund fabrik, men de har
brug for lokaler ca 750 m² og det skal være inden for 9 måneder.
9. Evt: forslag om at invitere Vagn Mørk til at holde oplæg/kursus om samarbejde (Jens spørger Vagn og evt
om dato) Jørn foreslår at det kombineres med oplæg om Laloux.

