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GRØN DAG.  Søndag d. 22. april 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:   
 
Rhododendron ved SVsøens østside graves op med god klump og køres til den store eng og 
sættes på græsset ved midterste bro. Herefter køres perlesten samlet af Lilian og Uffe til stier 
anvist af headmaster. 
Peter Riis (1/2 dag), Ludolf (SV17) formiddag 
 
På stien mellem SVsyd og SVnord rives øverste lag perlesten sammen fra græskant til midten 
af stien. Efter traktoropsamling rives stien jævn.  
Lug om sargentæbler og røn ved laden. Smid ukrudt i SV container. 
Lilian og Uffe (begge 1/2 dag) 
 

I området nordvest for nordligste bro udvides græsarealet mod søen (markeret).  
Kaj disponerer følgende: 2 rhododendron stubbe graves op og lægges på bålpladsen. 
Brændenælder fjernes med rod (lægges i container). 3 nye Brigitte og evt. 3-5 gamle fra 
SVsøen (står ved midterste bro) plantes. Der kan evt. rokeres om på dem, der allerede står der.  
Opgravet jord lægges, hvor græsarealet skal udvides. Planér jorden, riv og så græs. 
Kaj Helweg, Andreas Poulsen (SP37) 
 
Langs Christiansgave ud for SP3 -9 skal der plantes taks og tjørn og vandes grundigt! 
Lave hækplanter ud for SP1A og 1B suppleres omkring nye lamper.  
Plant 2 rhododendron fra SV søen på store ø.  
Plant  1 cornus kousa. Headmaster anviser. 
Peder Krag, Tom Peter Muus (SV5), Torben Brink ½ dag, Ludolf (SV17) eftermiddag. 
 
Riv overskydende perlesten sammen fra græskant til midt af stien ud for SP25-SP37. Stenene 
afhentes senere med traktor. Under piletræer ved SV søen opsamles grene. I engen samles 
blade, kviste m.v. især under egetræ og hjertebladstræer. (Husk trillebør, river og greb).  Efter 
opsamling af perlesten rives stien jævnt.  
Fjern vissen ene ud for SP25 og læg den på bålet eller i containeren.    
Britta Helweg og Vita Weibull 
 
Sprøjt badebroens planker med olie. Mogens anviser. 
Herefter kører Mogens og Mikael traktor. Kører haveaffald bort fra fortovet ved strandgrunden 
og opsamler overskydende perlesten ud for SP25-37 og lægger på stier anvist af headmaster.  
Carl Erik fordeler jordbunke ved SVsøens østbred i hullerne efter opgravede rhododendron, 
stamper, river og sår græs.  
Mogens Kofmann,  Carl Erik Jørgensen, Mikael Solgaard  
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På strandgrunden: Læg alle opgravede roser op på fortovet. Husk 2 trillebøre. Pas på ikke at 
blokere cykelstien.  
Hvor roserne har stået, tilføres jord, planeres, stampes og rives, før der sås græs.  
Blade i hjørnet ved Strandvejen rives sammen i poser og sættes på fortovet. 
Fjern ukrudt (ikke anemoner) på den store ø og læg det i sække. Skuffejern kan bruges, men 
under rhodendron skal håndluges. Græstotter - især på øens nordøstlige del - graves op og 
rystes fri for jord. 
Tine Edelmann + 2 døtre, Lis Dilling og Niels Mortensen 
 
Grav brændenælder og selvsåede træer op i skoven, ikke bøg (headmaster anviser). 
Inger Marie Holm, Bente Kofoed (½ dag), Birthe Sandahl ½ dag. 
 

Vel mødt – Bestyrelsen 


