Referat af Styregruppemøde torsdag d.16-11 kl. 16-21.
Fremmødt: Anna, Bent, Thea, Feike og Eik. Tore, Jørn B, Jørn U, Mathias, Henning, Jens, Ida, Sune
1. Valg af ordstyrer og referent. Godkendelse af referat fra sidst. Prioritering af dagsorden.
2. Ordstyrer: Jørn, Referent: Jens og Thea
Ordstyrer og referent skal opsummere og sikre at punktet er færdigt, f.eks. at hvem skal gøre
hvad og hvornår.
3. Nyt fra arbejdsgrupperne:
a.  Landbrug. Tea har været på web kursus hos Sune og kan nu opdatere landbrugets
underside på hjemmesiden, og oprette i Kalenderen. Landbrugsgruppen har været på
nogle interessante inspirations ekskursioner til forskellige eksisterende  landbrug, og holdt
møder ca. månedligt, hvor der kommer en del nye medlemmer (og interesserede) hver
gang.
b. PR/kommunikation  Hjemmesidens forside er opdateret, så det er nemt at lægge
nyheder op. Man får login hos PR-gruppen / Sune..
PR gruppen laver workshops på fællesmødet d.2 dec, med introduktion til WordPress
(hjemmesiden), Google Drev (dokumenter), Facebook mv..
Facebook er udviklet med en ny officiel side som man kun kan like, og en gruppe kun for
medlemmer.
MobilePay er oprettet og de nyeste to medlemmer har betalt via MobilePay.
Opgave-børsen er kommet på hjemmesiden som menu.
c. Økonomi / Crowdfunding
Regnskab: Jørn Blander har påtaget sig opgaven som Bogholder. Sune har lavet et
regnskab på drevet (ikke tilgængeligt for alle).  B
 ogholder@grobund.org sender mails til
bogholderiet (Jørn B. & Sune) og Jens (kasserer)
Det foreslås at foreningen anskaffer et system for medlemsindbetalinger. Der er i
styregruppen enighed om at vi skal have et system. Udfordringen er at vælge det rigtige
system, der dækker vores behov. Tore laver dokument med opgaver og løsninger, som
interesserede kan kommentere i.
Revisor & Advokat hjælp: Der kontaktes to hold (en revisor som anbefaler en advokat,
og en advokat, som anbefaler en revisor). Jens styrer forløb, med tidsplan “inden 2.
december”...
d. MU gruppen Konfliktstyrings-kurset med Vagn Mørk er udsat. Annoncering skal oprettes
som event på FB. Der findes en ny dato med Vagn.
e. Event & Kultur Pernille Bossow er tovholder for event & kultur gruppen.
Der har været møde i gruppen i dag omkring fællesmødet d.2 december.
Der arbejdes godt og effektivt og de har/får styr på det.
f. Bogruppen Arbejder på at holde et møde før fællesmødet d.2 dec.
g. Fabriksgruppen er pt. os alle-sammen, siger Tovholder Bent ;-)
h. Fiskerigruppen Mødtes ca 10 stk. hos Henrik Moeslund, med god opbakning fra lokale
(fritids)fiskere m.fl. Der er dannet en komitë, af 3 erfarne virksomheds-skabere, som
søger midler til et forprojekt omkring udvikling af kystkulturen.
4. Hvor og hvornår afholdes næste møder og hvem indkalder?
Tirsdag 19. december kl. 18-21, Fløjstrupvej 8, Malling v/ Jørn 2346 4540
Torsdag 25. Januar kl. 17 i Søvang Haveforening 11,Åbyhøj v/ Bent 3082 9209 .

5. Revisor+Advokat har brug for regler om Venteliste, for at lave oplæg inden 2/12 .
Vi ønsker at Uffe (advokat) kommer med mindst 2 forslag som vi kan forholde os til.
            Jens spørger Uffe om han evt vil komme lørdag formiddag (d.2.dec) og diskutere.
            Jens sender udkast til ansøgningsskema videre til Uffe
6. Møde med Tækker om salgskontrakt for Fabrikken.
           Vi har diskuteret det kommende møde, og ideerne bliver taget med.
7. Økonomi modeller:
Hvordan står vi i forhold til de hidtil antaget modeller?
Der kommer en workshop på fællesmødet omkring økonomi-modellerne og medlemmer kan
være med til at udarbejde et forslag til hvad det kommer til at koste at bo på Grobund.

