Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 24.4.2016
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Tom P, SV5. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
- Husk relevante arbejdsredskaber ARBEJDSOPGAVER: Udføres i den anførte rækkefølge
Fjern selvsåede træer (ask og ahorn) ved ”liggende” valdnød syd for store sø
Fjern rose tæt på stien sydøst for den sydligste bro samt rose i søkanten ud for den lille ø mod
nordvest.
Fjern 3-4 udgåede, lave rhododendron (Azurika) i trekanten øst for nordligste bro.
Om eftermiddagen hjælper Rolf Bettina og Gitte Z. med beskæring af prydgræsser etc.
Kaj Helweg-Jørgensen (formiddag), Rolf Brøchner Larsen
Riv stien mellem rhododendron ud for SP3-13, bl.a. for visne rhododendron blade. Fjern høje, visne
stængler i østsiden af den store ø. Kør det opsamlede til container eller efterlad det i sække under
birken ved den mellemste bro.
Lis Dilling og Erik (begge formiddag)
Rens ølandsfliser rundt om engen for blade, mos og græsovergroning og smid dette ind i skoven.
Start i den sydlige ende, hvor fliserne er helt dækket af blade.
Ib Solgaard Andersen, Brian Ziegler, Peter Riis(formiddag)
Lug mellem bronzeblad ud for SP3-SP5.
Fjern en rose mellem plænen og stien ud for SP9-SP11 (ses fra stien).
Prydgræsser (især mange i søkanten på begge sider af den nordligste bro) skæres ned. Saml i
sække, der tømmes i container eller sættes under birketræet ved den mellemste bro.
Bettina Federspiel, Gitte Ziegler, Britta Helweg-Jørgensen (formiddag)
Om formiddagen: Hjælp Tom med beskæring af rhododendron.
Om eftermiddagen: Flyt en af de snebærbuske, som står bag en taks i bedet ud for SP19 carport, til
hullet i kantbeplantningen ca. 5 m længere nordpå. Sæt den på linie med de eksisterende.
Husk at vande.
Nip visne blomster fra sidste år og sorte knopper af rhododendron på øen. Smid dem i containeren
ved SP37.
John Lucas
Beskær rhododendron, der hænger ud over stien ved Åkandesøen.
Beskær rhododendron andre steder, hvor de er til gene for den fri passage på stier. Kør det
afklippede til bålpladsen.
Tom Kristensen (formiddag)
Soigner de to små øer i den store sø. Tom lægger en stige ud som bro. Headmaster instruerer.
Jens og Uffe (for Elsborg)
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Lug snebærbedet vest for SV15 og rhododendron bedet mellem SV15 og SV17.
Fjern mælkebøtter og andet ukrudt i de runde rhododendron bede i SV området.
Anette Lolk (formiddag), Annette Kristensen (formiddag), Lilian Pihl (formiddag),
Birthe Sandahl (formiddag)

Så græs på plæne syd for SV17, hvor der sidste Grønne Dag blev kørt jord på for at udjævne arealet,
hvor popler blev fjernet for nogle år siden, samt hvor stormskadet birk er fældet i den nordlige del af
engen.
Fjern selvsået træ midt i rosenbedet langs SV syd.
I rosenbedet (hvor SV syd og SV nord, mødes) blev roserne først i april skåret kraftigt ned. Her
fjernes eventuelle udgåede roser samt selvplantede træer. Der suppleres med roser (i ny jord) næste
Grønne Dag.
Traktorkørsel om eftermiddagen (Tom K bruger traktoren om formiddagen).
Husk en bunke fra sidste grønne dag, som ligger bag bøgehækken ud for SV15. Carl Erik efterlader
en hyld og afklip fra fladpil i en bunke på vejen, og under birken ved den midterste bro står muligvis
nogle sække til bortkørsel
Tom P (SV5) Headmaster, Torben Brink (formiddag)
Rens overflade af store sø med teleskopstang og net. Find de steder, hvor det ligger mest massivt og
som kan nås fra bredden, f.eks. ud for SP5-7. Saml op i trillebør og kør det ind i skoven.
Hans Henriksen (formiddag)
Fjern hyld i taks i hjørnet over for garagen mellem SV syd og asfalteret cykelsti til SV35.
Fladpilen ved SV søen har ifølge en skovmand ikke mange år tilbage. Beskær den, så den bliver lidt
pænere. Læg hyld og afklip fra fladpil i en bunke på vejen
Om eftermiddagen: Fortsæt Hans’ arbejde med rensning af den store søs overflade. Saml op i
trillebør og kør det ind i skoven.
Carl Erik Jørgensen.
Beskær roserne langs SV syd, så de ikke hænger ned i græsplænen
Tine Edelmann
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