Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 13. oktober 2013
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
Opgrav med spader ukrudt i kanten af taks startende ud for SV17 og vestpå. Ud for SV25-27
klippes visne hjortetrøst helt ned. Lug rhododendronbedet i SV svinget. Opgrav her 2 visne
rhodo og afklip andre visne grene. Placer ukrudt m.v. fortrinsvis i SV container. Resten
lægges i bunke ved vej (bortkøres af traktor).
Nedsav selvsået plante i rhodo i SV svinget (headmaster anviser)
Lilian Pihl, Peter Riis Laursen, Anette Lolk, Hans Henriksen (alle formiddag)
Lug trekanten ved den 1. bro og på den anden side af stien under de gamle rhododendron.
Fjern skvalderkål under gruppen af gule azalea. Kør ukrudtet på trillebør til plads i skoven.
Skær visne stauder ned i alle vandkanter (især er der mange hjortetrøst på vestbredden).
Placer ukrudt i bunke på græsplæne. Bortkøres af traktor.
Dorrit Schwencke, Birthe Sandahl (formiddag), Shehnaz Westergaard
Afsav smågrene på stammerne på egetræer I SP svinget. Fej herefter blade i SP svinget
Torben Brink (formiddag)
Opgrav ukrudt i området med rhododendron nordvest for den store sø og skære visne stauder
(som har haft gule blomster) ned.
Henning Adrian
Forbered plantning af rhododendron og azalea.(Ud for SP 7-9 og store ø) Opgrav ukrudt,
bortkør jord, tilfør spagnum og vand (headmaster anviser). Opgrav vissen rhodo på store ø.
Peder Krag, John Lucas (eftermiddag), Steen Westergaard
Opgrav al ukrudt og ahorn i arealet ved SP svinget og videre ind i skoven. Placer det
opgravede i bunker for afhentning. Brændbart materiale i bunke for sig. Medbring spader.
Jeppe og Søren for Bente Güllich, Carl Erik Jørgensen, Susanne Drejet Løth og Ebbe
Mogensen (begge formiddag)
Plant snebær langs parkeringspladsen mellem SP21 og SP23 ind mod Christiansgave. Vand
grundigt. Saml visne grene i den østlige beplantning langs SP og placer i bunker langs SP.
Her nedsaves også en tjørn og selvsåede ahorn opgraves.
Flemming Poulsen og Andreas
Traktorkørsel – eftermiddag. Bag SV containeren er smidt nogle større grene. Disse køres på
bålplads.
Steen Westergaard

Vel mødt – Bestyrelsen

