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GRØN DAG.  Søndag d. 19.6.2016 
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Torben Brink, SP9.  Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.  

  

- Husk relevante arbejdsredskaber  - 
  

ARBEJDSOPGAVER:  Udføres i den anførte rækkefølge  

 

Lillian Pihl (formiddag) og Hanne Poulsen: 

Fejning efter behov af SP-indkørsel. Fjern høj skvalderkål og mælkebøtter i hækken mod nord. 
Fjern skvalderkål, der vokser op igennem fjeldribs og snebær øst for SP3 – SP25, brændenælder bag 
nyplantede / flyttede snebær ud for SP19 og hyld gennem taks ud for SP21. 
Fjern skæmmende ukrudt langs vejen ud for SP23-37. 
Alt affald samles i sække, som tømmes i container. 
 
Alexander Dilling (formiddag) og Jan: 
Sammen med Hans Thomsen køres Sct. Hans bål brænde fra garager til strandgrund (inden for 
hegnet). 
Derefter udkørsel af perlesten på stier og efterfølgende rivning. Start ved nordligste bro. 
Der lægges et lag på ca. 2 cm efter behov i stiernes fulde bredde. 
Sidste time på dagen fjernes affald: Bunke med tornet busk i eng samles op med greb og køres til 
bålplads. Sække med affald (fra Hækklipning ved SV nord, i engen) indsamles og tømmes i 
containere. 
 
Steen Lauritz Christensen (formiddag): 
Ved SP 21 klippes fjeldribs langs hegnet. Læg affald i container. 
 
Torben Brink: 
Ret græsrabatten op nær ved SP1B, hvor lastbil har kørt op i græsset. 
Klip hække ved SP indgang, således at der kommer bedre udsyn til Strandvejen. 
Rosenhækken langs SV syd: Fjern visne grene, hyld og snerler (helst med rod). 
Headmaster. 
 
Steffen Møller: 
Fjern selvsåede vækster og tidsler i ener ud for SP23-37 og rundt hjørnet til SV 1. 
Riv resterende visne, afklippede taks grene ned fra beplantningen øst for SP3 – SP37 og i bedet 
sydvest for SP3. Affald lægges i container. 
Fejning efter behov af SV-indkørsel fra Strandvejen. 
 
Dorit Møller og Bettina Federspiel: 
Lug (med rod) snebær bed ud for SV15 og SV17 og rhodobed mellem SV15 og SV17. 
Beskær nedhængende grene på SP sydbro, således at man kan gå frit under. 
Alt affald lægges i container. 
 
Michael Solgaard Andersen: 
Beskær bøgehækkene langs SV nords P-pladser og fjern ukrudt. Alt affald samles i papirsække 
for afhentning. 
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Birthe Sandahl og Janni Christensen (formiddag): 
Det runde rosenbed, hvor SVsyd og SVnord mødes, blev luget grundigt sidste Grønne Dag, men 
der er stadig skvalderkål, som skal fjernes med mest mulig rod. 
Fjern visne grene og brændenælder i rhodoer under tulipantræ ved passage fra eng til 
Kaninhuset. 
Fjern snerler i rhodoer overalt i parken. Alt affald i sække, som tømmes i containere. 
 
Lis Dilling (formiddag): 
Strandgrunden. Mal lågen/hegnet. Læg mugne hynder fra slagbænken i sæk for bortkørsel. 
Opgrav hybenrose, som vokser op igennem den meget store ædelgran. 
 
Nils Uhrhammer, John Lucas: 
Fjern Brændenælder ved det lille vandløb, som går ud til engen. 
Beskæring og sanering af område, hvor birketræer væltede (Torben vil vise jer, hvor det er). 
Den tornede busk fjernes, ødelagte rhodoer beskæres og selvsåede træer fjernes som 
forberedelse af genbeplantning i efteråret. 
Fjern brændenælder ved rhodoer t.v. for det lille ”paddehatte” birketræ. 
Tornet busk og rhodo afklip lægges i bunke på græs for bortkørsel til bål. Alt andet affald i sække 
for opsamling. 
  
Karina Schliemann og Anne Grethe Thomsen: 
Lugning af runde Rhodo-bede startende fra SV 17 og ned. Fjern visne grene (bl.a. i bed 3) og 
selvsåede planter (bl.a. i bed 4). 
Fjern alle sideskud på stammerne af træerne langs med SV syd. 
Alt affald lægges i containere. 
 
Peter Riis Laursen (formiddag): 
Oprensning af SV søen 
 
Hans Thomsen: 
Sct. Hans bål brænde køres med trillebør fra hegnet til strandgrunden ned til stranden. 
Sct. Hans bål opbygges om formiddagen. Der ryddes derudover op på strandgrunden efter Sct. 
Hans i stedet for eftermiddagen. 
 
 

Vel mødt – Bestyrelsen 
 


