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GRØN DAG -   Søndag d. 26. maj 2019. 
 

Kl. 10 – 16. Frokostpause kl. 12:30 – 13:30. Mødested SP37. 
Headmaster: Anne Grethe SV 33. Telefon 3025 5600, hvis der er spørgsmål. 
Der bydes på øl, vin og vand fra kl.16:00 på SV 33. 
 

Husk alle at medbringe redskaber/handsker alt efter opgavens karakter. 
 
Headmaster skal sørge for at traktoren er køreklar før de tilmeldte beboere mødes ved SP37 på 
vendepladsen. Traktoren, 3 trillebøre samt div. river og mælkebøttejern hentes i garagen, så de, 
der ikke selv har river og trillebøre, kan låne.  
 
Kaj SP 23 (formiddag): tilklippe de ener, der er fjernet langs SP 25 – 31 vest og tilklippe 
vandgranen. Alt lægges i container ved SP 37.  
 
Britta SP 23 (formiddag): nippe sorte knopper af rododendron - primært på øen og hvor der ellers 
er brug for det. Husk at medbringe spand, så de kan hældes i container ved SP 37. Luge store ø 
og læg i sæk til afhentning. 
 
Birthe SP 9 (formiddag), Christel SP 7 (formiddag), Anne SV 7 (hel dag), Shehnaz SP 27 (hel 
dag): Luge rododendronbedet på øen – især inde i dybden samt afklippe visne grene. Luge nord 
for mellemste bro langs stien op til liljekonvaller. Pas på anemonerne. Alt lægges i sække til 
afhentning. 
 
Børnebørn Anne og Uffe SV 29 (hel dag): Soignere området øst for Åkandesøen. Dvs. Fjerne 
tidsler, brændenælder og selvsåede ahorn, der skal trækkes eller graves op. Fjerne snerler, der 
bl.a. gror op i rododendroner. Det ”bare” stykke med snerler vil blive sprøjtet med round up, så det 
skal I ikke røre. Alt lægges i bunke til afhentning. 
 
Peder SP 11 (hel dag): Klargøre og køre traktor – se ang. headmasters ansvar som beskrevet 
øverst. 
Sammen med Carl Erik SV 23 tømme den tidligere bålplads og den gemte store bunke fra sidste 
arbejdsdag og lægge i den store container, der er opstillet i SP1-3-svinget. Hente opgravede 
rododendroner m.m. ved SP 37 der afleveres samme sted. 
Soignere langs indkørslen til SP efter behov. I øvrigt hente bunker til containere, hvor der er plads. 
 
Carl Erik SV 23 (hel dag): Hjælpe Peder med at rydde bålplads m.m. Køre sæk med spagnum, 
der ligger nord for mellemste bro op i carport til senere brug. I øvrigt se ovenfor. 
 
Steen SP 27 (hel dag): Fjerne vildskud på Lindetræer langs vej til SV 1. Alt Lægges til afhentning 
ved vejen til SV 1. Hjælpe med at luge m.m. nord for SP 37. Se nedenfor. 
 
Hanne og Niels SP 35 (hel dag): opgrave 3 rododendron udfor SP 37 vest – eller flere, hvis I 
synes! 
Sanere området mellem vej til SV 1 og SP 37 for selvgroede ahorn (trækkes eller graves op) samt 
så meget ukrudt som muligt. Alt lægges til afhentning. 
 
 
 



22-05-2019  Side 2 af 2 sider 

 
 
 
 
 
 
William SP 7 (formiddag): fjerne mågeklatter på badebro. Der er spand og skrubbe i badehuset. 
Blødgør med vand og skrub. Kode til hængelås til badehuset fås af headmaster. 
 
Karina og Jan SV 19 (formiddag): Lug de to vestligste rododendronbede udfor SV 31-35. Fjerne 
tidsler i 3. bed hvor der er sået græs. De skal op med rod (mælkebøtte jern). Alt lægges i 
container ved SV 35. Hjælpe med lugning nord for SP 37. 
 
Axel SP 7 (hel dag): efterfylde huller i plænen efter mosegrise udfor SP 9 – 27. Der er en bunke 
jord i søkanten op mod hovedhuset. Så græs hvis det er et større område.  
Fjerne døde brændenælder udfor SP 3 samt fjerne ris og i øvrigt soignere langs østsiden af store 
sø. Selvsåede ahorn trækkes eller graves op – lægges i sække til afhentning nord for mellemste 
bro.  
 
Anne Grethe SV 33 – (hel dag): headmaster og hjælp hvor der er behov. 
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