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GRØN DAG.  Søndag d. 26. maj 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 
 

Lug de runde rhododendronbede og bedet i SV-svinget mellem SV15 og SV17. 
Saml ukrudt i sække og tøm dem i SV containeren. 
Anne Ehrenreich og Uffe Balslev 
 
På strandgrunden: Riv græsset fra skraldespanden til stenskråningen for smågrene etc. Fej 
fliserne og hak det græs af, der vokser ind over fliserne. Saml i sække og tøm dem i en 
container. 
Slib og mal bænken fra badebroen. 
Brian Ziegler og Lotte Wilken 
 
Ved stien i skoven langs med Kaninhusgrunden står nogle rødel-træer med vanris på 
stammerne. Disse klippes af ved stammen.  
Visne grene nederst på nye ædelgraner på venstre side af samme sti klippes af helt inde ved 
stammen og visne grene på store blågran længere fremme på højre side af stien klippes af 
ved stammen så højt oppe, som man kan nå med en grensaks.  
Læg alt afklip i en bunke på stien for afhentning med traktor.  
Syd for de vestligste trædesten er en nødlidende rhododendron helt omklamret af en masse 
brombær. Både rhododendron og brombær graves op. Grenene skæres af rhodo’en og 
lægges på bålet sammen med brombær. Rhododendron klumpen lægges ved bålpladen (ikke 
på bålet) for afhentning.  
Syd for trædestenene står to flotte bambus efterfulgt af en vissen bambus. Sidstnævnte 
graves op. Skær toppen af og læg på bålet. Bambus-roden lægges ved bålpladsen sammen 
med rhododendron roden for afhentning af traktoren.  
John Lucas, Ebbe Mogensen og Alexander 
 
Opgrav nedsavet rhododendron nord for stien til nordligste bro og læg ud for afhentning. 
Ukendte medlemmer har – imod alle henstillinger - lagt et par kasserede buske med store 
jordklumper på bålet. Disse klumper kan jo ikke brænde og vi kommer desværre til at rydde 
op efter dem   Derfor: Sav jordklumperne af og kør dem til container, mens buskene, som er 
brændbare, efterlades på bålet. 
Mikael Solgaard Andersen har brugt et par grønne dage på af rense ølandsfliserne og 
mangler kun en mindre del længst mod nord. Men ud for de nyplantede, indhegnede 
ædelgran er græsniveauet vest for stien væsentlig højere end ølandsfliserne og der skal 
derfor graves jord og græs af i 50 – 70 cm’s bredde, så der bliver en mindre skråning mod 
stien. Længere nordpå er det nødvendigt at grave et tyndt lag jord af på begge sider af 
ølandsfliserne, som ligger væsentlig dybere end græsplænen. Jorden smides op i traktoren 
og Lars og Jørgen kører jorden til plænen ud for SV17-19, hvor de udjævner huller i 
græsarealet, river og sår græs, mens Mikael renser den sidste del af stien.  
Herefter samles sække sat under birken ved mellemste bro og sækken ved SP’ indkørsel. 
Sækkene tømmes i SP container.  
Bambus- og rhododendron-rod køres fra bålplads til container.  
Kør grene og træer, som Kaj har lagt til afhentning, til bålpladsen.  
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Hent grene lagt på stien i skoven langs med Kaninhusgrunden og læg dem på bålet. 
Mikael Solgaard Andersen, Lars og Jørgen Fleron 
 
Lug den store ø uden for trampestien. Læg i papirsække, som stilles under birken ved 
mellemste bro. 
Bettina Federspiel, Susanne Drejet Løth 
 
Lug vestbredden og saml ukrudt i sække, som stilles under birken. 
Janni Lauritz Christensen og Rebecca 
 
Ved Åkandesøen opgraves selvsåede små træer og smalbladet laurbær-kirsebær klippes 
tilbage, så stien er fri. Læg træer og grene i et par bunker til afhentning.  
Kaj Helweg-Jørgensen 
 
Vask/skrub bænken øst for åkandesøen.  
Fjern det værste ukrudt under en lave hæk langs SP’ indkørsel. Saml i en sæk. 
Britta Helweg-Jørgensen (1/2 dag) 
 
Headmaster. Hjælp med lugning på store ø og / eller vestbred, hvor behovet er størst. 
Janne Rømsing 
 
Trekanten ud for SP7 mellem stien og søen graves igennem for ramsløg og andet ukrudt. 
Fremover skal her kun være juleroser og høje græsser.  
Lug trekanten med lave blå azaleaer øst for nordligste bro og lug også på den anden 
(nordlige) side at stien, hvor der står en flot, rød Fantastica og 3 lave røde azaleaer. Opgrav 
alle ramsløg her men ikke dorthealiljer (smalle blade). 
Saml ramsløg og ukrudt i sække, som stilles ved mellemste bro for afhentning. 
Jan & Bo Weibull 
 

Vel mødt – Bestyrelsen  


