Grundejerforeningen Sømandshvileparken

GRØN DAG. Søndag d. 31.5.2015
Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37.
Headmaster: Torben Brink, SP9. Her bydes på øl, vin og vand kl.16:00.
-

Husk relevante arbejdsredskaber -

ARBEJDSOPGAVER:
Lugning af alle de runde bede ved SV. Saml i sække og tøm i SV container.
Planer jorden syd for rhododendron bedet mellem SV15 og SV17 og så græs, så bedet får en
pæn facon. Så også græs i de bare pletter.
Lilian Pihl, Anette Lolk og Gitte Meyerheim (alle formiddag)
Klipning af bøgehække ved P-pladser langs SV samt lugning ved disse hække. Saml i sække og
tøm sækkene i SV container.
Anne Ehrenreich og Uffe Balslev
Oprensning af overfladerne på SV-søen og det store søområde ved SP (bl.a. med net og
teleskopstang). Kør (i trillebør) det opsamlede til container eller ind i skoven. Om eftermiddagen
luger Mikael området med ædelgran i indhegningen syd for bålpladsen. Der er indgang i det
sydlige hegn.
Carl Erik Sørensen (formiddag) og Mikael S. Andersen
Maling af østlige side af hegn og carport ved SV17, hvis der er tørvejr.
Claus Holm Andresen, Janne Rømsing
Fej sydlige side af SP ud for SP1B.
Opsaml løse grene, fjern stort ukrudt og afskær visne enespidser i store ener ud for SP23-33.
Fjern visne stauder samme sted.
Saml det afklippede i sække, som tømmes i container.
Britta Helweg-Jørensen (formiddag) og Dorit Møller om formiddagen
Sav ranglet, høj rhododendron ud for SP7 ned til ca. en halv meters højde for at se om den vil
skyde igen. Klip visne og udgåede grene på nabobuske af.
Læg grene og visne grene i en bunke på græsset til afhentning.
Michael Meyerheim (formiddag)
Fjern ukrudt og ramsløg under den nedsavede rhododendron ud for SP7.
Lug området øst for den store sø ud for SP3-15 mellem perlestenssti og græsplæne. Det
opgravede samles i sække der sættes på græsset til afhentning. Omplant 1-2 små rhododendron
på vestbredden.
Bettina Federspiel, Janni Lauritz Christensen (formiddag) og Dorit Møller om eftermiddagen
Fjern græstotter i perlestensstien mellem SP21 og SP23 og fortsæt nordpå forbi sumpcypressen.
Kør ukrudt i container.
Steen Lauritz Christensen (formiddag)
Sav visne grene af kirsebærtræ ud for SP27 og læg dem i én bunke for afhentning.
Nedskær stor hyld der vokser op igennem en rhododendron i den store ø’s nordøstlige hjørne og
læg den på bålet.
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Ud for SP1A fjernes alle de runde sten undtagen en i hver ende. Stenene lægges langs SP1B’s
stengærde, hvor der i forvejen ligger sten.
Hent et par trillebørfulde muld fra depotbunke under store rhododendron ved indgang til parken ud
for SP15 og supplér med rest af harpet muld på P-plads ved SV17.
Læg mulden på skråningen ved SP1A, som især er meget nedadbuet og stejl i den vestlige ende,
hvad der umuliggør pæn græsslåning. Planer og så græs.
Flemming Poulsen og Andreas
Nyt rhododendron bed ud for SV7:
Hent spagnumsække med traktoren ca.18 stk.
Fordel sækkene i det udgravede hul. Spagnum findeles, så der ikke er klumper, gennemvandes
meget grundigt og trampes sammen, så det ikke efterfølgende sætter sig for meget. Vand tages
efter aftale fra udvendig hane hos SV9.
Plantning af 7 - 9 Fantastica rhododendron i ovennævnte bed.
Vand grundigt.
Kaj Helweg-Jørgensen, Nils Uhrhammer
Sløjfning af gammelt bed ud for SV9:
Jorden i det nedlagte bed ud for SV9 udjævnes, planeres, finrives, tilsås med græs og rives igen
(med bagsiden af riven) for at få græsfrø ned i jorden.
Overskydende jord køres op vest for garagen og lægges i eksisterende depot.
Det tilsåede område vandes med fin spreder. Vand kan tages hos SV9.
Fjern græstotter i perlestensstien mellem SVnord og SVsyd. Saml og smid i container.
Peter Riis og Hans Henriksen (begge formiddag)
Lugning af bedet med snebær vest for SV15. Evt. løse planter plantes om, så de sidder fast i
jorden. Ukrudt i container.
Læg en smal stribe harpet muld (fra P-plads ved SV17) langs indkørsel og carport vest for SV15
og øst for SV17, så jorden kommer op i niveau med fliserne.
Lug mellem de små ener ud for SP33-35. Saml ukrudt i sække og tøm dem i container.
Langs med perlestensstien ud for SP3-15 luges mellem stien og søen.
Hanne Poulsen og Birthe Sandahl
Headmaster.
Efter frokost køres traktor. Ubrugte sække spagnum køres op og sættes bagest i carporten til brug
næste Grønne Dag.
Grene på græsset ud for SP7 og kirsebærgrene ud for SP27 skal til bålpladsen.
Sække med ukrudt på græsplænen ud for SP7 tømmes i container.
Torben Brink

Alle: Når de beskrevne arbejdsopgaver er udført, henvender man sig til headmaster.
Ekstra arbejde er f.eks.:
Skær skvalderkål væk med lugejern under hækken langs SP fra Strandvejen og indtil svinget, fej
sammen og smid i container.
Fjern sorte knopper fra rhododendron planter overalt og læg dem i containere.
Saml grene der ligger i skoven og læg dem på bålpladsen.
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