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GRØN DAG.  Søndag d. 7. april 2013 
 
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Mogens Kofmann. SP7. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 
 

- Husk relevante arbejdsredskaber  - 
 

ARBEJDSOPGAVER.  Udføres i den anførte rækkefølge:  
 
Som forberedelse til græsslåning af de grønne arealer rives grene og kviste sammen på plæner og 
stier mellem SV syd of SV nord. Der er især mange under piletræerne ved SV søen. 
Saml i nogle få bunker for afhentning med traktor. 
Lilian Pihl (½) og Anette Lolk (½)   
 
Fej / skrab blade og jord væk fra ølandsfliserne og ind i skoven.  
Riv perlestensstien fra SP37 til 1. bro og riv grene / blade under sumpcypressen sammen og kør alt 
opsamlet til containeren ved SP37. Fej vendeplads ved SP37.  
Klip visne grene af enerne foran SP23-31 og læg dem på bålpladsen eller i container.  
Kaj Helweg-Jørgensen og Mikael Andersen 
 
Som forberedelse til græsslåning af de grønne arealer rives grene og kviste sammen på plæner og 
stier i SP-området (bortset fra stien fra 1. bro til SP37). Start i den sydlige del af ”engen”.  
Saml i få bunker til afhentning med traktor. 
Hanne Kofmann, John Lucas (1/2), Britta Helweg-Jørgensen (1/2)  
 
På den store ø, vest for stien, står bregner hvis visne toppe skæres ned (knæk også visne stængler 
i samme område af) og læg det i sække, der sættes under birketræet ved mellemste bro.  
Riv blade og grene sammen i græsområdet mellem hækken langs SP3 og perlestensstien, som går 
fra sydligste bro til SP svinget. Smid grene og blade ind i skov. 
Derefter hjælpes holdet ovenfor med opsamling af grene og kviste på græsarealer. 
Bo Skeel og Pia Pedersen 
 
Knæk visne stængler af Kæmpe Pileurt af langt nede (slå eller spark) og lad dem ligge i 
skovbunden (rådner hurtigt). Der er især mange i skoven nær den mellemste sti. 
Den asfalterede sti fra SV35 til garagerne fejes / skrabes ren. Fjern også græs som vokser ind over 
asfalten. Smid det ind i skoven.  
Fej vendeplads ved SP35. 
Peter Riis (1/2) og Hans Henriksen (1/2), Brian Ziegler 
 
Fjern grene og kviste fra græsarealet nord for SV5-15. Læg dem i en bunke ved vejen for 
afhentning med traktor. 
Riv græsrabatten på begge sider af SV fra Strandvejen til vejen deler sig.  
Riv bladene sammen under kastanietræet i SV svinget. Saml alt i sække, som tømmes i container. 
Inger-Marie Holm  
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Hiv græstotter og ukrudt op omkring sargent æblebuske og hvidfrugtet røn ved den røde lade. Saml 
det i trillebør og kør det til container.  
Selvsåede småtræer i rhododendron-beplantningen ind mod det hvide hus på hjørnet af 
Strandvejen og Sømandshvilevej graves op eller saves ned og lægges i bunke ved vejen. 
Fej i svinget mellem SV15 og SV17. 
Tramp muldvarpeskud ned i græsarealet nord for SV17-35 og udbedring af hjulspor i plænen. 
Opsaml grene og kviste i samme græsareal som forberedelse til græsslåning.  
Carl Erik Jørgensen, Lars og Jørgen Fleron 
 
Fej svinget på SP. 
Tramp muldvarpeskud ned i engen og ved bålplads. 
Traktorkørsel. Saml grene på stierne i skoven og læg dem på bålet.  
Ved SV afhentes grene og kviste samlet af Lilian, Anette og Inger-Marie.  
Afhent også opgravede småtræer og opsamlede grene af Carl Erik og 2 x Fleron.  
Afhent bunker af grene og kviste i SP området samt sække fyldt med visne bregnetoppe, som Bo 
har sat ved midterste bro. 
Mogens Kofmann 
 

Vel mødt – Bestyrelsen  


