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GRØN DAG.  Søndag d. 10. juni 2012 
 
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Peder Krag, SP11.  Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 
 

- Husk relevante arbejdsredskaber  - 
 

 

ARBEJDSOPGAVER.  Udføres i den anførte rækkefølge:  
 

Lug den lave hæk langs SP’s indkørsel. Start i den vestlige ende. Husk knæbeskyttelse .  
Fyld ukrudt i papirsække (uddeles).  
John Lucas (½ dag) 
 
Lug omkring (og under) rhododendron på den store ø inden for trampestien.  
Hvis der er tid til overs, hjælper I Gry og Rebecca på resten af øen.  
Saml ukrudt i sække. 
Hanne Poulsen, Nils Uhrhammer 
 
Lug omkring rhododendron på den store ø uden for trampestien. Start ved broen, hvor der bl.a. er 
masser af rokker. Saml ukrudt i sække.  
Gry Güllich, Rebbecca (for Steen L. Christensen) 
 
Langs SV syd står en lindestub, hvori der er plantet en lav cotoneaster, som er vokset til i græs.  
Fjern cotoneasteren  og klip græsset rundt om stubben ned. Læg cotoneaster og græs i container ved SP37.  
Lug det runde rhododendronbed ud for SV17-19.  
Efterlug rhododendronbedet i svinget mellem SV15 og SV17 (meget lidt tilbage) og fordel 2 sække spagnum 
her. Saml ukrudt i papirsæk. 
Rens SV søen og lad det opsamlede ligge på bredden, så vandet kan løbe fra. 
Lars og Jørgen Fleron 
 
Lug omkring de få taks nord for SP19. Lug under rhododendron syd for SV søen.  
Lug omkring alle taks ud for SV5-15. Selv om der bliver buskryddet 4 gange årligt her, skal bl.a. 
brændenælder fjernes med rod imellem og under taksene. Saml ukrudt i papirsække. 
Hans Henriksen, Anette Lolk (½ dag), Anne Ehrenreich eller Uffe (1/2 dag) 
 
Lug bedet med ener ud for SP27. Lug omkring nyplantede ener ud for SP35.  
Fjern skvalderkål og andet ukrudt under de gamle rhododendron, der står på højre side af stien (over for den 
store gule azalea) hen til broen. Saml ukrudt i sække. 
Lug ved trædesten – headmaster informerer. 
Søren og Jeppe Güllich, Mikael Soelgaard Andersen 
 
Fjern skvalderkål og græs i området med English Roseum øst for den store sø. Fordel 2 sække spagnum 
her.  
Peder Krag 

 

Vel mødt – Bestyrelsen 
 


