Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 5. august 2012
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:
Lug bedet i svinget mellem SV15 og SV17 og de runde SV rhododendronbede.
Saml ukrudt i papirsække (uddeles).
Axel Elsborg og barnebarn, Charlotte Beckwith (1/2dag)
Strandhusets vinduesrammer slibes ned og males.
Fjern brændenælder og tidsler i efeubedet nord for SVsyd (over for Hovedhuset).
Ukrudt smides i container for enden af SV.
Carl Erik Jørgensen
Fjern græs og ukrudt langs søbredden på den store ø startende ved mellemste bro
og østpå.
Lug mellem (og under) rhododendron uden for trampestien. Alle tidsler og
brændenælde skal op med rod og blomstrende græstotter hives op. Saml ukrudt i
papirsække.
Hanne Kofmann, Weibulls sønner Bo og Jan, Shehnaz og Steen Westergaard
Langs perlestensstien langs vandet ud for SP5-7 fjernes skvalderkål og andet ukrudt
under rhododendron og magnolia.
Græstotter og ukrudt fjernes langs stien videre nordpå. Saml ukrudt i papirsæk.
John Lucas (eftermiddag)
Fjern brændenælder langs Helleholmstien og rundt om ædelgraner i indhegningen.
Beskær bøg og taks der hænger ud over SP i svinget.
Peder Krag (1/2 dag)
Fjern padderokker i det smalle bed vest for perlestensstien på store ø fra mellemste
bro sydpå til den store rhododendron.
Lug vestbredden fra mellemste bro nordpå til 5 m forbi taksen.
Saml ukrudt i papirsække.
Anne Ehrenreich og Uffe Balslev, Bente Koefoed og søn Jens (1/2dag)
Lug området med rhododendron vest for den store søs nordlige ende. Fjern højt
ukrudt så tæt på søkanten, som det lader sig gøre uden at beskadige kanten.
Lug på højre side af stien fra græsplænen til første (nordligste) bro.
Læg ukrudt i papirsække.
Lis Dilling og Niels Mortensen
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Fjern (det værste) ukrudt i den lave hæk langs SP’s indkørsel - især ud mod
strandvejen.
Opsaml afklip af bøg og taks i svinget.
Fjern skvalderkål synligt i buskkanten ved parkeringspladsen mellem SP21 og 23 og
ud for SP25 – 27.
Fjern brændenælder og andet ukrudt langs SVsyd (nord for SP37 og hen til
perlestensstien). Saml al ukrudt i trillebør og tøm det i containeren.
Flemming Poulsen og Andreas
På strandgrunden luges under de to ener og rundt om fyr og ener på knolden.
Fjern vissen busk i rosenbeplantningen samt ahorn i bedet øst for strandhuset.
Opgrav stub i nyslået græs mellem låge og transformatorhus.
Om eftermiddagen samles sække med ukrudt og køres til containerne.
Mogens Kofmann
Vel mødt – Bestyrelsen

