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GRØN DAG.  Søndag d. 25.5.2014 
 

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:  
 
Arealet nord for SV Syd fra den røde lade til den asfalterede sti soigneres og grene afsaves 
(headmaster anviser). Medbring sav og rive. 
Lug det runde rhododendron-bed ud for SV 33-35. I den vestlige side graves en nødlidende 
rhododendron op og der graves et bredt hul, som fyldes med spagnum, der gennemvædes 
meget grundigt, hvorefter rhodo’en genplaceres. Den opgravede jord samt de mange græstotter 
i bedet smides ind i skoven bag garagerne.  
Derefter luges de andre runde bede så langt tiden rækker. 
Hanne Poulsen og Nils Uhrhammer, Anne Grethe og Hans Thomsen 
 
Lug langs græsrabatten fra SP3 til parkeringspladsen mellem SP21 og 23. Der er især meget 
ukrudt, som vokser op gennem taksene (f.eks. ud for SP15-17). Læg ukrudt i få bunker langs 
vejen for afhentning.  
Lug under de gule azaleaer ved indgangen til søområdet. Ramsløg (med brede blade som 
tulipaner) skal meget gerne graves op. Brændenælder, græs og ramsløg lægges på den 
fremsatte vogn. Medbring graveskeer og lugejern. 
Susanne Drejet Løth og Aleksander 
 
Perlestensstier på begge sider af trædestenssøen rives for grene og blade. Det oprevne 
materiale køres på trillebør ind i skoven. Opgrav i samme område bregner og ukrudt under 
rhodoer.  
Fej nordsiden af SV-indkørslen fra Strandvejen til første sving. Medbring trillebør, spader, kost 
og rive. 
Aksel Elsborg og barnebarn 
 
Fjern græs m.v. i en diameter på ca. 50 cm rundt om sargent æbletræer ved den røde lade. 
Grav ikke for dybt, da dette vil beskadige træernes rødder.  
Opgrav efeu, der kravler op ad birketræerne ved den røde lade og fjern efeu fra træerne. 
Nogle medlemmer har henkastet haveaffald og grene ved SV containeren. Oprens området: klip 
grene i længder af 50 cm og læg i container sammen med øvrigt materiale. Hvis container er 
fuld lægges grene på vendepladsen for opsamling af traktor.  
Lars og Jørgen Fleron (formiddag) 
 
Visne grene i området ved Helleholmkvarteret og den asfalterede sti trækkes ud på skovstien 
og lægges i bunke for afhentning af traktor. Medbring sav.  
Lug området vest for den store søs nordligste del (over for den lille, lave birk). Læg ukrudt i den 
fremsatte vogn.  
Lug rundt om de små ener ud for SP 25. Læg ukrudt herfra i SP containere. 
Mikael Solgaard Andersen, Vita Weibul og søn Jan 
 
Strandgrund rives fra elhus og helt ned til diget. På den første del af strandgrunden nærmest 
vejen fjernes visne blade m.v. Beskær slyngplanterne over for den lille høj. Fyld opsamlet 
materiale i sække, som stilles ved Strandvejen.  
Lug langs græsrabatten fra SP 23 til 37. Smid ukrudt og smågrene i containerne. 
Hans Christian Colov 
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Fjern ukrudt på øen ved den nordligste bro. 
Selvsåede ask og ahorn i fredskoven graves/trækkes op. 
Kaj Helweg-Jørgensen 
 
Lug i søområdet. Headmaster anviser. 
Britta Helweg-Jørgensen 
 
Traktorkørsel og lugning i søområdet. 
Peder Krag 
 
 

Alle: 
Når de beskrevne arbejdsopgaver er udført, henvender man sig til headmaster i søområdet. 
 

Vel mødt - Bestyrelsen 


