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GRØN DAG.  Søndag d. 15.6.2014 
 
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Tom P, SV05.  Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 

 
- Husk relevante arbejdsredskaber  - 

 

ARBEJDSOPGAVER:  Udføres i den anførte rækkefølge 
 
 
Lugning af rhododendronbed mellem SV15 og SV17. 
Fjern med skovl og kost jord langs med kantsten på begge sider af SV nord fra kastanjetræet til 1. 
hus. Herefter fejes kun nordsiden af vejen indtil sidste hus, inkl. vendepladsen. Mellem SV15 og 
SV17 fejes dog i begge sider.  
Fej den sydligste del af asfaltstien fra SV35 til garage. 
Skvalderkål i bøgehækkene ved P-pladsene langs med SV nord hives op.  
Ukrudt, græs og jord samles i sække, som tømmes i container. 
Janne Rømsing, Anne Grethe & Hans Thomsen 
 
Lug under de gamle rhododendron nord for stien hen til nordligste bro og rundt om rhododendron 
(Fantastica).  
Fjern snerler fra rhododendron i søområdet, helst med rod.  
Lugning af vestbredden.  
Ukrudt samles i sække, som tømmes i container.  
Vita Weibull, Janni Lauritz Christensen, Inger-Marie Holm (formiddag) 
 
På sydsiden af rosenhækken langs SV syd beskæres – af hensyn til gartneren - de lange grene, 
som hænger helt ned til græsset, og der luges under og langs roserne.  
Grene og ukrudt samles i sække for afhentning. 
Som forberedelse til nyplantning luges området vest for SV15. Ukrudt lægges i sække for 
afhentning. 
Pia & Bo Skeel 
 
Skær perlestensstien langs med søen ud for SP5-9 fri for de store gule stauder (skunk cabbage). 
Fjern brændenælder i bronzeblad ud for SP5 (gå ind bagfra, så bronzeblad ikke trædes ned).  
Saml det afskårne og smid det i container. 
Herefter fejes langs SP’s østside fra SP15-37. Græstotter her skal hives op. Ud for SP19 er 
beplantningen langs græsrabatten groet til i skvalderkål, som skal fjernes med rod.  
Saml i sække og tøm i container. 
Birthe Sandahl og Torben Brink  
 
Stien med ølandsfliser fra bålpladsen og mod syd, indtil stien svinger ved den nye, lille rødbøg, er 
ved at forsvinde i ukrudt. Beskær hyld, der hænger ud over ølandsfliserne her og læg grenene på 
bålet. Opgrav bregner, der hænger ud over stien og hiv ukrudt op.  
Saml i sække til afhentning af traktor. 
Med skovl og kost fjernes græstotter og jord langs fortovet ud for SP 1B.  
I svinget og indtil 1. hus (nr. 3) fjernes jord og græstotter på begge sider af vejen. Dette smides ind 
bag buskene mod øst. 
I den lave hæk langs SP’s indkørsel hives brændenælder op, og de største (blomstrende) 
skvalderkål fjernes, så vidt muligt med rod. Saml i papirsæk for afhentning. 
Mikael Solgaard Andersen 
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Beskær træer der hænger ud over vejen omkring SP-sving.  
Skær grene af bøgetræer, så man kan gå / køre på perlestensstien fra syd-broen til SP svinget.  
Beskær benved der hænger lavt over syd-broen.  
Hyld ved legehuset graves op/skæres ned.  
Beskær rhododendron ved sydbroen, så der er fri passage og bænken kan benyttes. 
Lug omkring nyplantede bøgetræer i fredsskov  
Peder Krag 
 
Opgrav helt nedskåret rhododendron ved starten af trampestien på store ø. Ryst jorden af og læg 
roden på bålpladsen.  
Omplant markerede (med bambuspinde) rhododendron på øen, da de står for højt. De nye huller 
skal være ca. 1m i diameter og 40 cm i dybden. Den opgravede jord/spagnum lægges i depot, hvor 
den opgravede rhododendron stod. 
Gennemvæd ny spagnum før plantningen grundigt – f.eks. med dykpumpe. Peder hjælper evt. med 
at starte og spæde pumpen.  
Efter vanding hjælpes (hvis tid) Peder med hans opgaver. 
Søren og Jeppe for Benthe Güllich 
 
Gødskning af rhododendron i SP og SV-område.  
Selvsåede træer i søkanten (f.eks. ahorn ved 1. bro) skæres ned og pensles med Round-up 
Kaj Helweg-Jørgensen 
 
På nordsiden af rosenhækken langs SV syd beskæres – af hensyn til gartneren - de lange grene, 
som hænger helt ned til græsset, og der luges under roserne. Grene og ukrudt samles i sække til 
afhentning. 
Lugning og tilbageskæring af rhododendron i det runde bed ud for SV9. Evt. opgravning af 
udgåede planter.  
Diverse assistance og traktorkørsel. 
Tine Edelmann og Tom P (Headmaster) 
 
 

Vel mødt – Bestyrelsen  


