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Foreningsoplysninger 2018

Navn og adresse

CVR

Foreningsområde

Hjemmesider

Hjemsted

Hjemsted
lokalafdelinger

Bestyrelse

Direktion

Bankforbindelser

Zone-Redningskorpsets Venner
Grøndals Parkvej 60
2720 Vanløse

35 18 71 97

Historisk Interesseforening

zone-redningskorpset.dk
zone-redning.dk

Københavns Kommune 

Helsingør Kommune
Holbæk Kommune
Middelfart Kommune
Randers Kommune

Frederik Madsen, formand
Aage Jelstrup, næstformand
Bjarne Hansen, bestyrelsesmedlem og lokalformand Holbæk
Christian Jensen, bestyrelsesmedlem
Georg Tegne-Hansen, bestyrelsesmedlem og lokalformand Helsingør
Jesper Hansen, bestyrelsesmedlem
Mads Ingo Nielsen, bestyrelsesmedlem
Ole Olofsen, bestyrelsesmedlem
Poul Wissing, bestyrelsesmedlem

Direktionen varetages af formandskabet

Danske Bank A/S
Nordea A/S
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2018 har været et år med fremgang på mange fronter. Ikke mindst er jeg glad for, 
at de tiltag vi har gjort for at vende udviklingen med nedgang i medlemstallet ser 
ud til at bære frugt, således at vi ved udgangen af 2018 havde 327 medlemmer 
mod 312 ved indgangen til året.

Aktiviteten i foreningen er også steget, ikke mindst fordi vi i løbet af det seneste år 
med Morten Munkesø som ankermand har fået skabt et miljø omkring flygruppen, 
som på kort tid har fået mange og engagerede medlemmer.

Årsrapporten viser, at vi i løbet af få år har anvendt en stor del af foreningens 
egenkapital på den fortsatte restaurering af køretøjer. Det er naturligvis glædeligt, 
at flere og flere vogne kommer ud at køre, men det er også bekymrende, at vi 
med tæring på egenkapitalen bliver mere sårbare.

Vi takker i den forbindelse ikke mindst Ellehammerfonden, Nordea-Fonden (Zonen 
Randers) og Fonden Ejby Elnet (Zonen Gelsted), som i 2018 har ydet støtte til 
restaureringsarbejdet. 

Herfra skal lyde en stor tak på foreningens vegne til vores medlemmer, hvis kon-
tingent gør det muligt overhovedet at holde foreningen i gang og udgive bladet 
ZONE-NYT. 

En kæmpe tak skal også lyde til de mange frivillige i de forskellige sektioner og 
afdelinger, som er gør foreningen og dermed Zonens minde levende. 

Endelig en tak til alle vores samarbejdspartnere, hvoraf de vigtigste er: Danmarks 
Tekniske Museum, Andelslandsbyen Nyvang, Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre, 
Middelfart Kommune og Falck Danmark A/S. 
                                                           

Frederik Madsen
formand for Zone-Redningskorpsets Venner

Tirsdag 28. maj 2019 er det 30 år siden daværende kulturminister Ole Vig Jensen indviede det nye Zone-Museum 
på Skyttensvej i Holbæk

Zone-Redningskorpsets Venner

Forsiden af december-udgaven af Zone-Nyt. Bladet udkommer tre 
gange årligt og er foreningens vigtigste bindeled til medlemmerne.
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Danmarks Tekniske Museum

Medlemmer af Zone-Gruppen i Helsingør drøfter opgaven med at få motoren på Opel katastrofevognen repareret

Normalt har vi arbejdsdag den 1. og den 3. onsdag i måneden. 
Vi er i gruppen ca. 10 mand, når alle møder. Nogle enkelte af 
os har haft en fortid ved Zonen- og/eller Falck. Andre i grup-
pen er med blot fordi de også udviser interesse indenfor dette 
specielle felt. Kort og godt, vi er bare nogle store gamle lege-
drenge der hygger sig med at fremvise og forklare hvorledes 
man brugte den slags vogne og materiel i gamle dage. Altså 
en enestående mulighed for at bevare Zone-Redningskorpset 
eftermæle, og vise det for publikum. At vi mødes har selvføl-
gelig også et hyggeligt, og ikke mindst et socialt aspekt, og 
det kan ikke undgås at der bliver udvekslet mange pudsige 
historier om diverse hændelser i forbindelse med fordums 
udrykninger.
Det at passe, pleje og ikke mindst reparere på alle disse gamle 
vogne og materiel der efterhånden er samlet på stationen 
her, kræver mere arbejde end man umiddelbart tror. Af større 
projekter vi for tiden har gang i, kan nævnes: Opel katastrofe-
vognen 433. Motoren har været sløj gennem flere år på grund 
af manglende kompression.  Det viste sig, at der var brændt 
hul i et stempel. Den nylig erhvervede Aster påhængssprøjte 
har været startet op, men køler og benzintank var defekt. 
Vores ”5-årsplan”, genopbygningen af kranvogn 378 skrider 
desværre kun langsomt frem på grund af, at der hele tiden er 
andre mere presserende opgaver. Men det skal nok en skønne 
dag blive en flot kranvogn.
Vi prøver så vidt muligt at holde alle vognene kørende, og  
flere af dem er også indregistreret. Vi deltager jævnligt i 
forskellige arrangementer, både i Teknisk Museums og i Zone-
Redningskorpsets Venners regi. Skal noget repareres, går 
man jo ikke bare i Silvan efter stumperne. Vi har heldigvis 
efterhånden fået mange gode kontakter, der kan være be-
hjælpelige med at fremskaffe de fornødne reservedele. Og vi 
må heldigvis erkende, at både Teknisk Museum og  Zone-Red-
ningskorpsets Venner altid har været vældig generøse når det 
gælder indkøb af dyre reservedele, og ikke mindst også med 
at levere den nødvendige benzin. 
Til slut vil jeg hermed på gruppens vegne sige tak til Teknisk 
Museum for et altid behageligt samarbejde og til Ellehammer 
for støtte til restaurering af kranvogn 378.  

Georg Tegne-Hansen, formand for 
Zone-gruppen på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør

(Januar 2019)

Antal medlemmer 
i gruppen

10

Antal kørende enheder m.v. 15

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

700

Timer anvendt på formidling 
mv.

300

 
 Kontaktinformation:
 Danmarks Tekniske Museum, Helsingør 
 Formand for Zone-Gruppen 
 Georg Tegne-Hansen, tlf.  51 20 30 62
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Andelslandsbyen Nyvang

Ved nytårsparaden 2018 takkede Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen for arbejdet med at formidle 
Zone-folkenes liv og historie for eftertiden

Et år er gået, hvor der har været megen aktivitet, både med 
vedligeholdelse af vores biler, og opbygning af inventar.
Kranbilen Ford A fra 1928, er nu sat fint i stand. Den er blevet 
malet med sorte skærme, som den oprindelig har haft, så nu 
skulle den være historisk korrekt. Bedford brandbilen fra 1948, 
er blevet udrustet med det udstyr, den engang havde. 
Ud over bilerne, er vi færdige med at istandsætte to motor-
pumper. Den ene med en lille 4 cylindret Ford motor, og den 
anden med en Ford V8 motor, der begge er en donation fra 
Sct. Hans hospital i Roskilde. 
Vi har også fået indrettet to sovepladser i vognmandskontoret, 
så mandskabet altid er friske og udhvilet, når der kommer en 
alarm!!
Den første søndag i august er det fast, at der er Falck-dag på 
Egeskov Slot på Fyn. Vi deltog med Ford V8 ambulancen, der 
kørte turen frem og tilbage uden problemer. 
Weekenden den 18.-19. august afholdt vi brand- og rednings-
dag med mange deltagere bl.a. aktørlauget, sygeplejerskerne 
og doktor Hansen, sammen med Zonen fra Teknisk Museum 
i Helsingør, to Falck-folk med en Volvo ambulance og Zone-
flylauget, der bl.a. fløj ”syge børn med kighoste” op i den rene 
og kolde luft, der har en helbredende virkning. Jeg vil godt her 
rose det gode samarbejde laugene imellem. I den weekend 
var der 800 gæster på Nyvang.
Udover de nævnte arrangementer, deltager vi selvfølgelig i 
Nyvangs almindelige åbningsdage, hvor vi fortæller gæsterne 
om Zonens og vognmandens historie, samt historien om de 
enkelte biler. Vi kører også på området med vores efterhånden 
fine bilpark.
Jeg vil godt takke alle i billauget for at bidrage med en daglig 
god og kammeratlig omgangstone. Jeg udtalte sidste år, at 
mænd har svært ved at danne sociale relationer efter endt ar-
bejdsliv. Zone- og billauget, synes jeg er et godt bevis på det 
modsatte. Det fortæller, at hvis de rigtige rammer er tilstede, 
kan mænd sagtens finde sammen. 
Jeg vil gerne her takke alle de personer vi samarbejder med. 
Det være sig frivillige, ansatte og Nyvangs nu afgående direk-
tør, Keld Grinder Hansen og Frederik Maden. En særlig tak til 
de virksomheder, der enten er sponsorer, eller hjælper os med 
gode priser i forbindelse med de indkøb vi gør her i lauget. 

Bjarne Hansen, formand for Zone- og billauget 
i Andelslandsbyen Nyvang

(Januar 2019)

Antal medlemmer i gruppen 28

Antal kørende enheder m.v. 10

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

1620

Timer anvendt for formidling 
mv.

980

 
 Kontaktinformation:
 Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk 
 Formand for Zone- og billauget 
 Bjarne Hansen, tlf.  40 30 52 85
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Zonen Gelsted

Zonen Gelsted var vært ved Zone-Træf 2018. Ca. 50 medlemmer og frivillige deltog i arrangementet

Endnu et år er gået i selskab med den gamle brandsprøjte på 
Holmegården og mange nye fremskridt med restaureringen 
har vi opnået.
I foråret fik vi karosseriet tilbage fra maleren og med frontvin-
duerne monteret, nyt betræk på sæderne, kølergitter og køler 
dæksel forkromet, begynder den gamle sprøjte at tage form.
I sommer gjorde vores venner fra Holland os opmærksom 
på at der var en gammel Bedford lastvogn til salg i Nordjyl-
land. Hollænderne havde en interesse i nogle af stumperne fra 
lastvognen og sammen fik vi aftalt en fordeling af køretøjet. 
Med den baggrund fik vi endnu en gang besøg af mandskab 
fra Holland. Hollænderne havde et ”Bedford emblem” med til 
fronten på sprøjten. Det emblem har været svært at opdrive, 
så det var vi meget glade ved at få.   
Vi har atter i år besøgt stumpemarkedet i Fredericia, hvor vi 
var heldige at finde forskellige reservedele til sprøjten. Vi fik 
bl.a. et sæt vinduesviskere, diverse isoleringsbånd til køler og 
torpedo, 2 stk. udrykningslygter, et sortiment af pærer, kon-
densator og strømfordelerdæksel.
Den 30. juni var vores forening igen vært ved det årlige Zone-
Træf som blev afholdt på Holmegården, omkring 50 personer 
var samlet til fremvisning af vores projekt, fælles spisning, 
foredrag og generalforsamling.  
Vi fik i den forbindelse foræret en efterløberpumpe som Hel-
singør havde med på ladet af Helsingørs bugservogn, sammen 
med diverse slanger, nøgler, strålerør og koblinger. Pumpen 
skal senere renoveres og gøres klar til at fremstå sammen 
med sprøjten.
2019 ser ud til at blive et skelsættende år i foreningen Zonen 
Gelsteds historie. Vi forventer at få sprøjten ud på sin første 
prøvetur i området, efter en gennemgribende restaurering. 
Dog mangler vi stadig at påsætte frontpumpen, marksprøjten 
og vandtanken, før den gamle sprøjte er helt intakt igen.
Her ved årsskiftet fik vi tilsagn fra Fonden Ejby Elnet om 
20.000 kr. til hjælp med færdiggørelsen af projektet.
Traditionen tro har vi afholdt julefrokost hos Anne og Torben 
hvor vi i selskab med vores koner havde en dejlig eftermid-
dag. Frokosten blev bl.a. sponsoreret af ZRV.
Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet i det forgangne år og 
håbe på at 2019 bliver året hvor vi kan vise sprøjten frem i 
området.”

Børge Andersen 
formand for Zonen Gelsted

(Januar 2019)

Antal aktive frivillige 7

Antal betalende medlemmer 8

Antal kørende enheder m.v. 2

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

600

 
 Kontaktinformation:
 Zonen Gelsted 
 Holmegården, Gelsted 
 Formand Børge Andersen, tlf.  22 47 98 95
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Zonen Randers modtog ved nytårsparaden 2018 kr. 100.000 fra NordeaFonden

Antal medlemmer i gruppen 8

Antal betalende medlemmer 48

Antal kørende enheder m.v. 1

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

1.000

 
 Kontaktinformation:
 Zonen Randers 
 Langvang
 Formand Tom Larsen, tlf. 29 43 60 41 

Zonen Randers

Vi har i det sidste års tid forsøgt at orientere medlemmerne 
om, hvad vi går og laver i garagen, og hvad der ellers sker i 
foreningen. Vi har lavet et ”Garage-Nyt” en gang om måne-
den, og fundet billeder fra den forgangne måned. 
Alle der fulgt med i ”Garage-Nyt”, har nok set, at vi er blevet 
sagt op fra garagen i Ørsted, men har fået tilbudt lokaler på 
Langvang i Randers. Vi er taknemmelige for overhovedet at 
have husly til arbejdet. Sådan en omgang flytning tager også 
noget Manpower, så arbejdet har ligget stille hele februar.
Kranvognens bagaksel er sendt til Fyn, hvor en maskinfabrik 
forsøger at fremstille en ny. En anden af de lidt større opgaver 
er motoren. Vi fandt ud af, at pakdåsen mellem krumtappen 
og koblingen var noget utæt, hvilket kostede en ny kobling. 
Ved nærmere undersøgelse, ser det ud til at lejerne er noget 
mere slidte, end vi havde forventet. Vi arbejder på at undersø-
ge hvad det koster at få det lavet. Sæderne fra førerhuset har 
været ved saddelmager og er blevet ombetrukket, så nu står 
de som helt nye, og er klar til montering.
I garagegruppen har vi udnævnt Tom som ”hushovmester”, og 
udstyret ham med lidt penge fra gruppens medlemmer. Tom 
sørger altid for, at der er kaffe, rundstykker og diverse pålæg.
Før sommer lagde Ib så hus til grillmad på terrassen, og lidt 
julefrokost blev det også til.
Allerede nu kan vi se, at vi kommer til at mangle penge til at 
kan gøre vognen færdig, og bestyrelsen arbejder med at få et 
overblik over hvor mange penge vi skal ud og søge efter.
Det var med stor frygt at vi måtte konstatere, at vores for-
mand Jørgen Gram, måtte lægge sig syg og har måttet med-
dele, at helbredet ikke er til, at han kan bestride formands-
posten. Vi i bestyrelsen er meget kede af, at arbejdshesten i 
arbejdet med at rejse Zonen Randers op, forlader bestyrelsen, 
men vi må respektere Jørgens beslutning. Generalforsamlin-
gen har derfor udnævnt Jørgen Gram til æresmedlem af for-
eningen og med ret til at kalde sig stationsleder i foreningens 
arbejde.
Vi har haft kontakt til de nye ejere af Vestergade 59 i Randers, 
der hvor den gamle Zone-station har ligget. Ejerne er i gang 
med at gøre de gamle stationslokaler til erhvervslokaler. Ejer-
ne ville gerne være med til på en måde, at markere at her har 
ligget en Zone-station, og vil blive gjort ved hjælp af billeder 
fremskaffet fra Zone-Redningskorpsets Venner i København.

Med venlig hilsen 
bestyrelsen Zonen Randers 

(April 2019)
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Zonen Gelsted

Besøg i hangaren med KZ-III ambulance-maskinen i forbindelse med fly-gruppens julearrangement 2018

 
 Kontaktinformation:
 Flyve-Ambulance-Tjenesten 
 Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk 
 Formand Morten Munkesø, tlf.  30 45 46 55

Zonen GelstedFlyve-Ambulance-Tjenesten

Antal medlemmer i gruppen 28

Antal fly 1

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

75

Timer anvendt på formidling 
mv.

550

Sommeren 2018 gav, med sit fantastiske vejr, Flylauget en 
rigtig god sæson. Lauget har været samlet ved flere sammen-
komster, og som noget nyt har mere uhøjtidelige flyve-aftener 
været populære. Flyveaftenerne har givet gruppen et godt 
sammenhold, og da nogle af sammenkomsterne har været på 
Holbæk Flyveplads, er flere nye medlemmer kommet til, nu da 
de har set hvor hyggeligt det kan være med grill og flyvning.
OY-DYZ har fløjet mere end de andre år, men en begrænset 
pilotskare har hæmmet aktiviteten. Derfor har vi igangsat et 
træningsprogram til nye piloter. Ny pilot aspirant er Michael 
Bo Jensen, som skulle være den første nyuddannede elev. Med 
sine kun 57 år har han en lang karriere foran sig som ambu-
lance-pilot. Vi håber der i løbet af sæsonen 2019 kommer et 
par stykker mere til.
Flylauget har startet en fast møderække op, hvor vi er sam-
men og koordinerer aktiviteterne i lauget. Vi startede sæsonen 
med morgenmad i hangaren i april måned. Derefter har be-
sættelsen af Nyvang og veteranflyvedag trukket mange inte-
resserede gæster, og det har været rigtig sjovt.
Vi holder indtil videre fast i vores åbningsdage, som er ons-
dag, lørdag og søndag. Hvis vi oplever markant medlemstil-
gang, vil vi udvide åbningstiderne.
Flylauget oplevede nogle frustrationer i gruppen, idet den 
elektroniske port hindrede adgang til Andelslandsbyen. Det er 
endt med en løsning, så nu virker det bedre end før, og der er 
ro på bagsmækken, hvilket er vigtigt. 
Sikkerhed er en vigtig ting ved flyvning. Vi har fået fabrikeret 
nogle markeringsstandere i tidstypisk tilsnit, så vi kan komme 
af med de neon-røde plastik toppe. Tak til Michael Bo og Boye 
for det udførte arbejde. Vi har haft enkelte udeståender på 
hangaren, som var vindskeder og inddækninger. Den nye tek-
niske leder lovede at hjælpe os, og i oktober blev det hele sat 
op og i en god kvalitet – det er vi meget taknemmelige over.
Ved årsskiftet 2018/2019 modtog vi tilsagn fra Den Flyvehi-
storiske Fond om fondsmidler til at købe logo til gavlen samt 
kasketter og kedeldragter i det oprindelige Zonen tilsnit. 
Spændende projekter for 2019: Forlængelse af startbane, 
meldekontor for piloter og måske et lille kontroltårn, måske 
en ny hangar til Ellehammer flyet. Der er nok at tage fat på og 
ønskerne er mange – drømmene ligeså.
På Flylaugets vegne og med ønsket om en spændende sæson.

Morten Munkesø 
formand for Zonens Flylaug

(Marts 2019)
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Historisk Datasektion
En af årets nye genstande var denne Tekno-model af Zonens KZ-IV ambulancefly endnu fastgjort på den fald-
skærm, den blev nedkastet med over Vamdrup Flyveplads som led i en udlodning af en gratis rundflyvning

De private redningskorps i Danmark, som under samme tag 
udfører ambulancekørsel, slukker brande, redder katte ned fra 
træer og biler op af grøften, er noget helt unikt.
Historisk Datasektion har til opgave at dokumentere og for-
midle den del af historien, der angår Zonen og Zonen-perso-
nalet. 
Det gør vi først og fremmest ved at scanne, registrere og da-
tabehandle alle de tusindvis af dokumenter, avisudklip, fotos 
og historiske beretninger, som er indsamlet siden arbejdet 
med at etablere samlingen for alvor begyndte i 1982. 
Den historiske database indeholder over 67.000 dokumenta-
tioner, og Zone-Redningskorpset må derfor antages at være 
en af Danmarks mest veldokumenterede virksomheder. 
Desuden er vi meget aktive med at modtage nye arkivalier og 
genstande til samlingen. Ikke mindst fremkomsten af internet 
og sociale medier har gjort, at der løbende tilgår samlingen 
dokumentation af Zonen-folkenes indsats.
Gruppens arbejde er grundlag for, at det er muligt at udgive 
”ZONE-NYT”. Desuden driver gruppen foreningens side på 
”Facebook.” De bedste opslag når over 1.000 personer.

Frederik Madsen 
formand for Zonens Historiske Datasektion

(April 2019)

Antal medlemmer 
i gruppen

6

Timer anvendt på historisk 
arbejde

2.600

Timer anvendt på formidling 
mv.

500

 
 Kontaktinformation:
 Zone-Redningskorpsets Venner
 Historisk Datasektion
 Formand for sektionen 
 Frederik Madsen, tlf.  40 43 02 50

Herover og nederst til venstre eksempler 
på genstande og arkivalier tilgået sam-
lingen i løbet af 2018.
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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Zone-Redningskorpsets Venner.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser med de fravigelser og 
tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold.
 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finan-
sielle stilling samt resultatet pr. 31. december 2018. 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning og indtil aflæggelsen af årsrapporten indtruffet forhold, som 
væsentligt forrykker foreningens stilling.

Vi har for første gang optaget værdien af foreningens køretøjer mv. i balancen.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
København 6. maj 2019
 
 
Frederik Madsen    Aage Jelstrup
Formand      Næstformand
  
 
 
Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Lørdag 29. juni 2019

Dirigent:

Ledelsespåtegning
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Årsregnskabets revision

Til medlemmerne af Zone-Redningskorpsets Venner
Vi har revideret årsrapporten for Zone-Redningskorpsets Venner for regnskabsåret 2018, ledelsespåtegning, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven under hensyntagen 
til de særlige forhold, der følger af foreningens stilling.

Formandskabets ansvar for årsrapporten
Formandskabet har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens særlige forhold. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der  er relevante for at udarbejde og aflægge en 
årsrapport, der giver et retvisende  billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op 
til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, 
at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå 
revisionsbevis for de beløb og  oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger 
af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. En revision omfatter endvidere stillingtagen 
til, om den af formandsskabet anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.  
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens særlige forhold. Der er ikke udover 
ovenstående udarbejdet yderligere protokollater angående revisionen.

København, den 7. juni 2019

Bjarne Kogsbøll    Poul Køster
Generalforsamlingsvalgt revisor   Generalforsamlingsvalgt revisor

De uafhængige revisoreres erklæring
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Årsrapporten for Zone-Redningskorpsets Venner er aflagt i overensstemmelse med års-regnskabsloven 
med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold.
 
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Aktiver hvis fordele er mindre sandsynlige, optages i 
et bilag til årsrapporten.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige fordele vil fragå foreningen, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 
Indtægter
Indtægter i form af medlemskontingenter indregnes i 
resultatopgørelsen, såfremt 
kontingentet dækker omhandlede regnskabsperiode. 
Forudbetalt kontingent optages i balancen.
 
Aktiver
Likvider omfatter beholdninger samt kortfristede værdi-
papirer, der uden hindring kan omsættes til likvide be-
holdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for 
værdiændringer.
Køretøjer er optaget til forsikringssummer, andre enhe-
der til skønnet værdi i handel og vandel.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskives til 
imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsvær-
dien.
  
Passiver
Passiver omfatter gæld til leverandører samt anden 
gæld, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Varetagelsen af regnskabet
Bogføringen er varetaget af kasserer Anne Wissing. 
Regnskabsudarbejdelsen er foretaget af bestyrelses-
medlem Aage Jelstrup.
Grafik og opsætning af årsrapporten er udført af besty-
relsesmedlem Mads Ingo Nielsen. 

Regnskabspraksis
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Resultatopgørelse

Primær drift 2016 2017 2018

Indtægter:
Kontingent medlemmer 66.258 68.183 72.941

Kontingent foreninger 9.235 7.650 9.000

Gaver, medlemmer 365 395 100

Donationer 0 0 5.500

Salg reklameartikler 3.525 625 2.444

Generalforsamling 0 0 0

Indtægter i alt primær drift 79.383 76.853 89.985

Udgifter:
Zone-Nyt og Zone-kalender 28.181 23.579 28.144

Porto 18.008 17.771 22.344

Kontorartikler, kuverter 8.952 0 76

Forsikringer 200 2.650 2.859

Gebyrer bank/giro/PBS 4.156 4.836 2.681

Reklameartikler 5.462 11.468 3.931

Generalforsamling 229 175 0

Bestyrelsen møder/kørepenge 3.937 6.460 2.640

Gaver, repræsentation, bestyrelse 230 1.438 1.428

Diverse medlemskaber 900 1.200 900

IT 6.746 7.246 7.002

Udgifter i alt primær drift 77.000 76.823 72.004

I alt resultat af primær drift 2.383 29 17.981



Side 14 Årsrapport 2018

Resultatopgørelse, fortsat

Kommercielle aktiviteter og donationer: 2016 2017 2018

Indtægter:
Ellehammerfonden 46.126 0 36.855

Konsulenthonorar 20.000 0 0

Salg af krus til Falck-stationer 17.542 22.727 5.852

Indtægter i alt kommercielle aktiviteter og donationer 83.668 22.727 42.707

Udgifter:
Forsikringer, biler 0 0 2.510

ZR 934 Blokvogn, Rønne 0 0 149

Ford V8 ambulance Nyvang 0 4.073 0

ZR 263 Bedford sprøjte Gelsted 0 0 36.200

ZR 307 Bedford sprøjte Nyvang 1.250 0 29.808

ZR 378 Bedford kranvogn DTM 9.661 3.238 0

ZR 753 Ford Köln kranvogn 5.399 70.924 0

Genstande 0 6.070 0

Tilskud køretøjsgrupper 0 7.567 10.731

Indkøb krus 16.581 17.994 5.018

Udgifter i alt kommercielle aktiviteter og donationer 32.890 109.866 84.416

I alt resultat kommercielle aktiviteter og donationer 50.778 -87.139 -41.708



Årsrapport 2018 Side 15

Finans 2016 2017 2018

Indtægter:
Renter Nordea 0 0 0

Kursgevinst G4S 0 561 0

Kursgevinst Nordea Invest Direct 1.121 0 0

Nordea II 23.674 0 0

Udbytte G4S 287 262 265

Udbytte Nordea 3.422 2.257 2.766

Udbytte Nordea Invest Direct 0 22.092 18.345

Indtægter i alt finans 28.503 25.171 21.376

Udgifter:
Kurstab Nordea II 0 4.373 43.829

Kurstab Nordea Invest Direct 0 15 1.871

Kurstab G4S 961 0 1.843

Gebyrer Nordea 17 12 2

Udgifter i alt finans 978 4.400 47.545

 

I alt resultat finans 27.525 20.771 -26.169

Samlet årsresultat 80.686 -66.339 -49.897

Finans
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Balance pr. 31. december 2018

Aktiver 2016 2017 2018

Kassebeholdning 488 953 675
Danske Bank 3 58 86 29 45.239 17.821 4.372
Nordea Pluskonto 7552 693 390 7.169 6.903 18.277
Nordea Invest Aktier II 282.613 240.698 196.869
Nordea Invest Direct 122.784 122.770 120.899
Aktier G4S 6.662 7.223 5.379

Finansielle aktiver i alt 464.956 396.367 346.470

ZR 263, Sprøjte, Bedford 0 0 75.000
ZR 753, Kranvogn, Ford Köln 0 0 110.000
ZRV 49009, Lænsepumpe, Pegson-Marlow 0 0 1.000
ZRV 99002, Påhængssprøjte, Meisner-Jensen 0 0 2.000

Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 188.000

Aktiver i alt 464.956 396.367 534.470

Passiver

Skyldige poster 2.250 0 0

Skyldige poster i alt 2.250 0 0

Egenkapital primo 382.020 462.706 396.367
Kapitalforhøjelse 0 0 188.000
Årets resultat 80.686 -66.339 -49.897

Egenkapital ultimo 462.706 396.367 534.470

Passiver i alt 464.956 396.367 534.470


