Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 4. august 2013
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Janne Rømsing, SV15. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.

- Husk relevante arbejdsredskaber ARBEJDSOPGAVER. Udføres i den anførte rækkefølge
Beskære og luge rhododendronbed ud for SV9. Grene lægges i nogle få bunker for
afhentning med traktor.
Anne Ehrenreich og Uffe Balslev
Beskær beplantningen øst for SV17, så udhus og carport er fritskåret. Start med at skære stor
hyld op ad hegnet helt ned og beskær derefter busken nord herfor til en højde af ca. 150 cm.
Læg grene på vejen til afhentning af traktor.
Fjern brændenælder og tidsler i efeubedet nord for SV syd (langs den røde lade). Smid ukrudt
i SV-container.
Carl Erik Jørgensen, Brian Ziegler
Klip bøgehækkene ved parkeringspladser langs SV nord og fjern ukrudt her.
Saml afklip og ukrudt i sække og tøm dem i SV-containeren.
Karina Schlieman og Jan (formiddag)
Lug de runde rhododendron-bede ud for SV17-35. Fjern især tidsler. Start i bedet ud for SV35
og fortsæt østpå, så den resterende tid kan bruges på bedet ud for SV17-19. Saml i sække til
container.
Nicoline og Amalie for SV19 (formiddag)
Lug langs hækken på SP indkørslen fra SP 1A og rundt i svinget.
Lug cotoneaster skråningen langs med SV-syd ud for SP37 fra SP til perlestensstien.
Fjern skvalderkål under de gule azalea (venstre side af stien) og under de store rhododendron
(højre side af stien) ved stien ind mod første bro.
Lug i øvrigt efter behov på den store ø og i bedene omkring søen og fjern snerler.
Saml ukrudt i sække, som tømmes i container. Alternativt kan sække stilles ved den store birk
ved 2. bro for afhentning med traktor.
Janni Lauritz Christensen og Rebecca, Hanne Poulsen, Bettina Federspiel
Mellem den store sø og stien ca. ud for SP9 er en trekant ud mod søen, hvor bregner og
ukrudt skal fjernes, mens liljer og juleroser skal bevares. I det smalle område mellem sti og sø
syd herfor beskæres American Skunk cabbage (med de store blade), så blade der hænger ud
over stien skæres helt ned. På den anden side af stien skæres Bronzeblad tilbage, så de ikke
hænger ud over stien. I dette område fjernes også brændenælder og padderokke (ukrudt med
tynde stængler) helt frem til sydligste bro. Saml i sække og tøm i container.
Birthe Sandahl og Torben Brink (1/2 dag).
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Formiddag:
Afvask / skrub bord og bænke på strandgrunden med trærens.
Hiv høje planter, der vokser i tangen, op (kun ud for vores 10 m strand), og kør dem i trillebør
op på fortovet til afhentning.
Klip lav cotoneaster af, som hænger ud over vendepladsen ved SP37.
Eftermiddag:
Hjælp til med opsamling af taksafklip (se nedenfor)
Lis Dilling og Niels
Taks langs med SP er blevet klippet af gartner.
Riv taksafklippet ned af buskene og riv det sammen i nogle få bunker for læsning på traktor.
Nils kører traktor og kører afklip til lavning i skoven.
Nils afhenter i øvrigt planter fra strandgrund på fortovet ved strandgrunden (køres til lavning i
skoven) samt grene ved SV17 (til bålet) og rhododendron afklip fra det runde bed ud for SV9
(til bålet). Evt. sække ved store birk ved 2. bro.
Nils Uhrhammer, Axel Elsborg og Jens, John Lucas (1/2 dag), Lis Dilling og Niels
(eftermiddag)
Headmaster. Hjælper til, hvor der er behov.
Janne Rømsing

Vel mødt – Bestyrelsen

