Lokalrådsmøde 23. marts 2021
1. General forsamling
Skal holdes i Q2, men Corona giver problemer.
Generalforsamling sidste maj - foreløbig plan - hvis det ikke kan holdes indendørs
afholdes det udendørs.
Dato fastsættes ved næste møde.
Note: Der skal laves mobilepay konto inden der igen holdes byfest.
2. Regnskab/tilskud
Der er betalt de faste udgifter.
Springvandsrep. er også betalt.
2020 sendes til revisor til gennemgang, så det er klar til generalforsamling.
3. By pyloner
Hovedelement er tranen og rød glente.
Der skal være 3 sekundære elementer i baggrunden. Disse kan være bygninger eller
andre ting, der er karakteristiske for Gesten.
Forslag:
• Den gamle stationsbygning / Troldhedebanen
• Mose / plantage / Staushede plantage / Gesten å
• Tranekær sø
Vise vores naturskønne område.
Steffen sender svar til kommunen.
4. Byloppemarked
Dato: Søndag d. 30 maj.
Der skal bruges penge på facebook annoncering og trykte materialer.
Fra 10-13 - pølser klokken 14 på torvet.
Steffen, Claus G. og Sille finder en dag og planlægger nærmere.
5. Legeplads
Finde ud af hvad der skal ske ift. løbende udgifter.
Anlæggelse burde ikke være et problem fordi der kan søges fonde.
Sille har fundet to andre der vil være med til at undersøge mulighederne - de arbejder
videre med det.
6. Gammel materialegård
Der skal males og der skal indrettes. Rimelig ryddeligt. Planlægger en hems hvor der kan
laves opbevaring. Ønske om en palleløfter. Der skal kigges på porten + tilsluttes strøm, så
der kan komme lys derop.
Undersøge med elektriker ift. at få få lys deroppe igen. Per tager fat i Bække El.
7. Status på hjemmeside
Claus får lagt referater fra lokalrådsmøder op.
Login - Carsten - Claus tager fat i ham og får login, så Sille kan gennemgå tekster.

8. Byfilm
Steffen og Sille har møde med ISOfilm d. 7/4 - planlægning
Plan for film: Bl.a. Vise mange mennesker - speak - evt. interview. Invitere dem til at
komme til byloppemarkedet.
9. Status på atv bane
Per afventer fortsat at høre fra kommunen.
Planen er at det skal være en selvstændig forening, etableret gennem Hærvejsklyngen.
Kommunen skal sende det i høring - det venter vi på at de gør.
10. Frugtområde ved gamle materialegård/plakat design
Laves plakat med hvad man kan plukke deroppe. Informations planche. Her kan du plukke
det og det og det.
Sille lave et design, så kan kommunen trykke. Evt. en mindre udgift til grafiske elementer.
Der skal laves låge, så man kan komme derind.
11. Trankærstien
Arne har tidligere holdt øje med stien.
Morten ville kigge på noget af vedligholdet - vi tager det med ham ved næste møde.
12. Vedligeholdelse af områder.
Bålhytter ved sportspladsen - Ser fint ud.
Bord/bænkesæt - Ser fint ud.
Hytter i Langbjerg Plantage - Claus kigger forbi og noterer om noget skal laves.
13. Springvand .. skal snart igang
Per snakker med Frank - EgKris - så vi forhåbentlig kan tænde for det i påsken.
Kontraventil skulle være skiftet.
Bække El har været og skifte lys, og lave installation.
14. Vejkryds i hovedgaden
Sås blomster i jorden i stedet for græs.
Næste møde: Torsdag 22. april kl. 17.00

