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GRØN DAG.  Søndag d. 21. april 2013 
 
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Tom Kristensen. SP13. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00. 
 

Husk relevante arbejdsredskaber 
 

ARBEJDSOPGAVER.  Udføres i den anførte rækkefølge:  
 
Fjern blade i rosenhækken langs SV syd.  
Fjern grene under kastanietræ i svinget. 
Fjern blade langs hækken på strandgrunden.  
Saml i sække, der tømmes i container. 
Peder Krag (½), Lilian Pihl (½), Anette Lolk (½) 
 
Færdiggør arbejdet med at skrabe blade og jord væk fra ølandsfliserne og ind i skoven.  
Skrub trædestenene. 
Mikael Andersen 
 
Fjern de sidste grene på plænen vest for SP svinget ned mod broen.  
Blade i kanten af bedet med taks og bøg fjernes / smides ind i skoven.  
I bronzeblad-bedet ud for SP5 fjernes visne ”pinde”.  
Hjælp holdet nedenfor. 
Hanne & Mogens Kofmann 
 
Rivning af stien ud for SP3 – SP15 og fjernelse af mos-bevoksninger. 
Græs ved rhododendron ud for SP3 fjernes.  
Visne stauder øst for søen ved ”paddehat-birken” knækkes af.  
Klip stor græs på vestbredden 
Fjern græstotter på øen nær legehus og læg i papirsæk.  
Nedskæring af højt græs i ”trekanten” langs med stien ud mod søen. 
Annette Kristensen, Brian Ziegler og Lotten Wilken 
 
Knæk visne brændenælder nord og syd for bålpladsen af, put dem i en papirsæk, som tømmes i 
container.  
Hjælp headmaster. 
John Lucas (eftermiddag) 
 
Fjern grene på plænen nord for trædestenene ved Åkandesøen. Læg på bålpladsen.  
Stierne nord for Åkandesøen rives fri for grene og blade.  
Vask rækværk på sydligste bro.  
Fej vendeplads ved SP35.  
Vita Weibull og Denise 
 
Knæk visne stængler af Kæmpe Pileurt (jap. boghvede) langt nede (slå eller spark) og lad dem ligge i 
skovbunden (de rådner hurtigt). Der er især mange i skoven nær den mellemste sti. 
Færdiggør arbejdet med den asfalterede sti fra SV35 til garagerne.  
Peter Riis (½) og Hans Henriksen (½)  
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Opgrav hyld i skoven tæt på ølandsfliserne syd for engen.  
Riv alle stier i skoven fri for blade og grene undtagen Helle Holm-stien (i sydkanten af skoven).  
Løse grene i skoven samles i bunker ved mellemste sti. 
Carl Erik Jørgensen, Bo Skeel og Pia Pedersen 
 
Traktorkørsel.  
Beskær rhododendron, bl.a. langs stien nord for Åkandesøen.  
Fjern bunker af blade på SV plæner og i engen.  
Saml grene på stierne i skoven og læg dem på bålet.  
Suppler perlesten efter fjernelse af mos på stien ud for SP3-15.  
Tom Kristensen 
 

Vel mødt – Bestyrelsen  


