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Herover: Pilot Michael Bo Jensen har for egen regning fået fremstillet en komplet kopi af en Zonen pilot 
uniform fra 1950’erne 

Forsiden: Gelsted Zonen demonstrerer at højtrykspumpen på gruppens Bedford-sprøjte fra 1947 er mon-
teret og funktionsdygtig

Fotografier i denne årsberetning er taget i 2020 af Børge Andersen, Bjarne Hansen, Frederik Madsen, 
Uffe Mortensen, Morten Munkesø, Jan-Ole Rasmussen, Georg og Ulla Tegne-Hansen



ZRV Årsrapport 2020 Side 3

Kære alle

Vi glæder os over, at det i 2020 stort 
set er lykkedes at holde alle vores godt 
100 aktive frivillige fri af Corona. 

I de perioder, hvor vi kunne holde 
åbent, havde vi besøgsrekord, og trods 
alle restriktionerne har vi i vidt omfang 
kunnet fortsætte arbejdet med at for-
midle og sikre Zonens minde.

Vores lokalafdelinger i Randers og 
Gelsted har i 2020 formået at opnå 
sponsormidler til det fortsatte arbejde. 
Største enkeltbidrag er ydet fra El-
lehammerfonden på kr. 100.000 til 
færdiggørelse af en Ford Köln 1960 
kranvogn fra Zonen i Hobro. Vi er alle 
sponsorer evigt taknemmelige.

I 2020 måtte vi tage afsked med tre af 
vores aktive frivillige, nemlig
Anne Marie Simper, Flyve-Tjenesten
Børge Schnack, Zonen Holbæk
Marius Vestergaard, Historisk Datasek-
tion
Æret være deres minde.

Et stort arbejde med at undersøge 
Zonen under besættelsen 1940-1945 
er påbegyndt i 2020 i regi af Centre for 
Business History, Copenhagen Business 
School og Danmarks Tekniske Museum.

Herfra skal lyde en tak til alle vores 
samarbejdspartnere, hvoraf de vigtig-
ste er Danmarks Tekniske Museum, 
Oplevelsescenter Nyvang, Aeronautisk 
Aktivitetscenter Avedøre, Middelfart 
Kommune, Randers Kommune og Falck 
Danmark A/S.

Vigtigst af alt er dog at takke alle vores 
betalende medlemmer, uden hvis bidrag 
denne forening ikke ville være mulig.                  

For første gang er regnskabet for Fon-
den Redningsteknisk Samling medtaget 
i årsrapporten.

Med Zone-hilsen

Frederik Madsen, formand                                         

Zonen fra Holbæk og Gelsted mødte i februar 2020 op i Maribo med deres nyrestaurerede sprøjter for at lykønske 
vores gennem næsten 40 år kommitterede for Lolland-Falster Jørgen Nielsen (i midten) på hans fødselsdag

Zone-Redningskorpsets Venner

Vanløse i maj 2021

Frederik Madsen, 
stolt formand for 

Zone-Redningskorpsets Venner
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Danmarks Tekniske Museum

Køretøjerne startes og luftes på den første arbejdsdag efter første omgang Corona. Forrest Christian Jensen, i 
baggrunden Ivan Gynderup

Den traditionelle nytårskur på station DTM blev afholdt den 15. 
januar 2020. Ca. 70 mennesker var mødt op.                  
I skolernes vinterferie uge syv, hvor der normalt er stort be-
søg, typisk af bedsteforældre og børnebørn, havde vi fordelt 
os således at museet var bemandet med en eller to mand alle 
dagene. Snorene var nede så man kunne går frit rundt og se 
det hele, og måske få forklaringer og svar på spørgsmål.   
Da vi kørte hjem fra arbejdsdagen den 4. marts, var vi al-
deles uvidende om, hvad der var i vente, og så dukkede 
Corona-pandemien pludselig op og dermed en masse re-
striktioner, som bl.a. gjorde at Teknisk Museum blev luk-
ket, og vores arbejde blev sat på pause på ubestemt tid.                                                                                                                                          
For ikke at gå helt i stå, kunne visse ting dog laves som hjem-
mearbejde, - et nyt, men nu velkendt begreb. Jeg måtte dog, 
efter behørig tilladelse, på museet et par gange ad bagvejen 
for at tjekke nogle mål m.v.                                     
Sommerens arrangementer måtte alle aflyses. Sidst i juni 
lempedes Corona-restriktionerne en smule, og museet gen-
åbnede, dog med visse begrænsninger, og vi kunne mø-
des igen onsdag den 1. juli, nu forsynet med mundbind.                                              
Alle vognene trængte til en afstøvning og sognering efter den 
lange pause. De blev alle startet og fik en køretur, og pum-
perne blev pudset.
Dragsholm Brandmuseums arrangement var blevet udsat, men 
gennemførtes den 5. september. Vi deltog med kranvognen, 
bugservognen og Mercedes-ambulancen. 
I skolernes efterårsferie uge 42, havde vi igen fordelt os, så 
stationen var bemandet alle dage. 
Derefter kom der igen nye og skrappere Corona-restriktioner, 
og museet måtte igen lukke helt, og vores arbejde har ligget 
stille lige siden. 
I skrivende stund er restriktionerne nu forlænget yderligere, 
så vi ses nok ikke før engang i marts måned.

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

(Januar 2021)Antal medlemmer 
i gruppen

10

Antal kørende enheder m.v. 
Pumper m.v.

8
5

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

600

Timer anvendt på formidling 
mv.

125

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

Øverst: Dragsholm Brandmuseums jubilæ-
ums-arrangement 
Midt: Georg Tegne-Hansen syer ny gulvmåtte 
til kranvognen - hjemmearbejde pga Corona
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Oplevelsescenter Nyvang

En original blokvogn fra Zonen i Rønne er under restaurering af Zonen på Nyvang. Projektet er støttet af Velux-
Fonden og forventes afsluttet i 2021

Året starter på ganske normal vis, som tidligere år. Vi holdt 
nytårsparade sammen med flylauget tirsdag den 21. januar 
2020, hvor vi aftaler med hinanden, at vi holder lukket til 
tirsdag den 4. februar. Blokvognen fra Rønne køres til sand-
blæsning og grundmaling. Kurt og jeg deltager i filmoptagelse 
med Ford V8 ambulancen på Bakkekammen i Holbæk. Ole og 
Peer kører med Bedford brandbilen til fødselsdag i Maribo hos 
Jørgen Nielsen, tidligere frivillig i Zonen og pioner i Zone-Red-
ningskorpsets Venner.
Endnu en filmoptagelse foregår på Nyvang, et skoleprojekt fra 
Odsherred.
Tirsdag den 10. marts er sidste mødedag inden nedlukningen.
Tirsdag den 26. maj samles vi igen, med begrænset antal del-
tagere. 
I starten af juni går vi i gang med at reparere nogle rådangreb 
i garageportene og maling af hele garagebygningen, efter at vi 
har fået sponseret malingen fra Sadolin.
Nyvang åbner igen lørdag den 27. juni 2021.
I juli bliver vi i samråd med Frederik Madsen enige om hvilken 
kulør blokvognen skal have. Der bliver indkøbt vognbund og 
kantskinner. Peer og Ole deltager i jubilæumsarrangement på 
Brandbilmuseet i Asnæs. Tage deltager i et arrangement på 
torvet i Holbæk med Bedford lastbilen.
En planlagt laugsfest den 13. november aflyses grundet smit-
tefaren. 
Nyvang holder Jul i landsbyen i slutningen af november og 
begyndelsen af december. Herefter lukker Danmark igen, med 
ny smitte. Juleaften bliver for de fleste afholdt med meget få 
deltagere.
Desværre blev et af laugets medlemmer ramt af Corona, men 
medlemmet har det nu heldigvis godt igen.
Trods lukning og begrænsning i antal fremmødte har arbejdet i 
2020 ikke ligget helt stille, og vi ser nu frem til normale til-
stande i det nye år.
 

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

(Marts 2021)

Antal medlemmer i gruppen 19

Antal kørende enheder m.v.
Pumper mv.

10
3

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

445

Timer anvendt for formidling 
mv.

260

 Kontaktinformation:
 Oplevelsescenter Nyvang, Holbæk 
 Formand for Zone- og billauget  
 Bjarne Hansen, tlf.  40 30 52 85
 Fra 8. juni 2021: 
 Peer Kristjansen, tlf. 24 24 90 70

Når Nyvang har åbent, er man velkommen in-
denfor hos Zonen, siger Alex Schou Jensen
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Zonen Gelsted

Det sociale samvær er afgørende for Gelsted-Zonens succes med at få projekterne fulgt til dørs med flot resultat

I teksten til nytårstalen for året 2019, skrev jeg bl.a. følgende 
om sprøjten. ”Med det færdige resultat følger nu et nyt kapitel 
i sprøjtens historie. Nu skal vi ud og vise den frem, gerne til 
begivenheder som byfester, jubilæer, private højtideligheder, 
osv.”
I dag skriver vi januar 2021 og alle vores forhåbninger for-
svandt da pandemien kom og satte en stopper for aktiviteter 
og sammenkomster. Derfor er vores nytårsparole for 2020/21 
også aflyst på lige fod med vores aktivitet i garagen, hvor vi 
lukkede lidt før jul. 
Sprøjten har dog tidligere på året været på sin første lange tur 
efter restaureringen. Turen gik til Maribo, hvor Jørgen Nielsen 
skulle overraskes på sin fødselsdag den 26. februar 2020. Her 
mødtes sprøjterne fra henholdsvis Gelsted og Holbæk, hvor de 
tog opstilling ud for Jørgens bopæl. 
Påhængssprøjten er nu adskilt og sendt til maler. Motorblok-
ken og pumpehuset får en afrensning med ny maling, som vi 
selv tager os af. Den gamle manifold var skæv og utæt, men 
mekanikeren fandt en anden brugbar til en fornuftig pris.   
Vi har i år kunnet glæde os over at være en af de udvalgte 
foreninger i Gelsted, som kom i betragtning ved Gelsted 
Genbrugsforretnings årlige uddeling af deres overskud. I april 
modtog vi kr. 8.725,00 og det siger vi tusind tak for.
Ligeledes har vi fået opfrisket begge vore Zone-skilte der nu 
tager sig flot ud over garagen. Med nye bogstaver og nyma-
lede skilte passer garagen tidmæssigt til den gamle sprøjte fra 
1947. En stor tak til Michael Tayler for det flotte arbejde, som 
han udført og sponsoreret til vores forening. 
I forbindelse med en aftale mellem foreningen og S.C. Smør-
rebrød Ejby, har vi modtaget kr. 2.640,00, og vi ser med 
spænding frem til næste års arrangement ved Hylkedam.   
Vi takker Zonens Venner for det flotte Zone-Nyts temahæfte 
som udkom december 2020. Hæftet indeholder historien om 
Zonen Gelsted fra starten i 1936 til sammenslutningen 1963. 
Hæftet er til medlemmerne af Zonens Venner, og er desuden 
tænkt som et salgsobjekt, som vil komme vores forening til 
gode. Hæftet har været annonceret gennem en Gelsted-grup-
pe på Facebook, hvor ca. 1300 medlemmer med interesse for 
Gelsteds historie fik en lille forsmag på hæftets indhold.  
Til sidst en stor tak til Zonen Gelsted-gruppen for godt samar-
bejde og engagement. Håber snart vi kan ses igen.

Godt Nytår 
Børge Andersen, formand for Zonen Gelsted

(Januar 2020)

Antal aktive frivillige 7

Antal betalende medlemmer 9

Antal kørende enheder 
Pumper m.v.

1
1

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

395

 
 Kontaktinformation:
 Zonen Gelsted CVR 35172793
 Holmegården, Gelsted 
 Formand Børge Andersen, tlf.  22 47 98 95

Øverst: Montering af de nye facadeskilte
Nederst: Gang i næste projekt - restaurering 
af påhængssprøjten
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Zonen Randers råder over to originale Zonen kranvogne, som opbevares og restaureres i lokaler stillet gratis til 
rådighed af hhv. Falck og SA Radio (billedet)

Antal medlemmer i gruppen 8

Antal betalende medlemmer 50

Antal kørende enheder m.v. 2

Timer anvendt på restaurering 
og vedligeholdelse

1088

 
 Kontaktinformation:
 Zonen Randers CVR 38131583
 Langvang
 Formand Tom Larsen, tlf. 29 43 60 41 

Zonen Randers

Godt nytår!
I Randers fik vi i 2020 gennemført vores nytårsparade på 
bedste vis på Langvang med pænt fremmøde samt flot omtale 
i Randers Amtsavis.
Vi fik også vores planlagte garagemøder sat i gang på Lang-
vang og i Tebbestrup – alle mødte trofast op fra nær og fjern, 
Preben helt fra Virksund.
Men så skete der noget, vi ikke havde planlagt, CORONA. Ned-
lukning af samfundet, og det gjaldt også os på Langvang.
Vi var så heldige, at vi tidligt på året havde fået vores Merce-
des ”hjem” fra vinterhi i Fårup til vores nye domicil hos S.A. 
Radio i Tebbestrup. Den gode mand Svend Andersen på 92 år 
havde haft samtale med Peder Bundgaard og givet os tilsagn 
om plads. Der var garage, frokoststue, toilet, lys, varme og 
masser af venlighed, og det gjorde at vi forsat kunne fastholde 
vores Garage-dage, nu med sprit, vaske hænder og holde 
afstand.
En af vores skattede garagekollegaer, Peder Bundgaard, gik 
hen og blev meget syg, og har nu måtte trække sig helt fra 
garageholdet.
Ud over at have været i Randers Amtsavis et par gange, har 
formanden Tom Larsen og garageformanden Lars Vistoft, væ-
ret inviteret til en samtale i det lokale tv Kronjylland. Udsen-
delsen kan ses på You Tube under: Welcome to my world. 
Med Corona i 2020 har vi ikke kunnet gennemføre vores 
planlagte generalforsamling. Vi har forsøgt to gange og ZONE-
TRÆF i Randers blev også aflyst.
Vi har i det forløbne år modtaget følgende følgende sponsor-
bidrag: 3F Randers transportgruppe kr. 5.000, Kulturel Sam-
virke Randers kr. 2.000, Ellehammer Fonden kr. 100.000 og 
Nordea Fonden kr. 20.000. Vi takker for disse enestående 
gaver, som gør det muligt at holde foreningen gående og fort-
sætte færdiggørelsen af vores to kranvogne.
Stor tak til redaktør Knud Mogensen, Randers Amtsavis, 
Preben Hjort Mortensen for 12 gange Garage Nyt, tak til hele 
garageholdet for deres utrættelige arbejde og gode humør, og 
endelig tak bestyrelsen samt revisor, for arbejdet i det for-
gangne år.

Med venlig hilsen 
Tom Larsen, formand Zonen Randers 

(Januar 2021)

Øverst: Bestyrelsesmedlem Kirsten Vittrup og 
redaktør af Garage Nyt Preben Mortensen
I midten: Arbejdet med Ford Köln kranvognen 
måtte stort set indstilles pga Corona
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Zonen Gelsted

Det danskproducerede KZ-III OY-DYZ ambulancefly var i drift i Zonens Flyve-Tjeneste fra 1946 til 1956. Billedet er 
fra den decimerede Veteranflyvedag i 2020

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

Zonen GelstedFlyve-Ambulance-Tjenesten

Antal medlemmer i gruppen 32

Antal fly 1

Antal besøgende 7500

Antal flyvetimer 12,3

Åbningen af Nyvang i 2020 sæsonen blev forsinket pga Co-
vid-19, som har gjort tingene besværlige for alle i DK. Til gen-
gæld må man sige, at rejserestriktioner har betydet, at Zone-
flyhangaren har oplevet langt flere gæster end tidligere, på 
trods af den korte sæson. I 2020 fik vi besøg af 7.500 gæster, 
en stigning på 35%, så det er vældig godt gået.
OY-DYZ fik fløjet 12,3 timer, hvilket er bedre end vi har set i 
flere år. Michael Bo Jensen er topscorer med antal flyvninger, 
idet han har fløjet halvdelen af operationerne.
Vores veteranflyvedag blev godt besøgt i sensommeren, og 
som sædvanlig kom der gæstende fly udefra. Vi vil holde fast 
i dette arrangement også i 2021, da mange flyinteresserede 
normalt dukker op hér.
Det større antal operationer har gjort at vores nærmeste na-
boer er blevet lidt trætte af os. De kan ikke forstå, at vi skal 
ligge og genere dem i weekenderne med vores fly. Det har 
givet anledning til et møde med ledelsen på Nyvang, der vil 
arrangere et nabomøde i 2021, så vi kan få en god dialog med 
dem. 
Vi har fået graveret et metalskilt til opsætning i hangaren med 
navnene på de fonde, som har hjulpet os med penge til han-
garen, kedeldragter og andre ting. Det er købt i en størrelse, 
så flere kan komme på listen – vi har jo andre projekter på 
bedding, som skal finansieres. 
Igen i 2020 har vi holdt veteranflyveaftener sammen med 
Holbæk flyveklub, og der har været nogle rigtig fine flyvetimer 
med grillpølser bagefter. Det vil vi fortsætte med i 2021. Alle 
er velkomne til at kigge forbi – det er virkelig hyggeligt.
Spændende projekter for 2021: Vores projekt med at få etab-
leret et luftmeldekontor forsøger vi at komme videre med i år 
og vi vil søge nogle fonde. Forlængelse af startbane – som har 
været på ønskesedlen længe, men som er et større projekt, og 
som koster en del penge. 
Der er nok at tage fat på og ønskerne er mange – drømmene 
ligeså, som jeg plejer at sige. På Zonens Flylaugs vegne og 
med ønsket om en spændende sæson i 2021.

Morten Munkesø, 
formand for Zonens Flylaug 
i Oplevelsescenter Nyvang 

(Februar 2021)

Øverst formanden i aktion. I midten fra ve-
teranflyvedagen og nederst fra en sæsonens 
åbningsdage
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Historisk Datasektion

Zonen-stationen i Høng ca. 1961. Gave fra Kalundborg Biblioteker 

Historisk Datasektion har til opgave at dokumentere og for-
midle Zone-Redningskorpsets historie og egenart.
I løbet af året har vi fået fire nye medlemmer i gruppen.
Vores historiske database - Amazone - indeholder nu 78.000 
registreringer, hvilket betyder, at der er i årets løb er tilført 
databasen 3.000 nye dokumentationer. 

I løbet af 2020 har vi arbejdet med
• fortsat indscanning og registrering af dokumenter, avisud-

klip og fotos i Amazone
• transkribering af interviews optaget på kassettebånd i 

1980’erne mv. 
• et forskningsprojekt om Zonen under besættelsen i samar-

bejde med professor, dr. phil. Kurt Jacobsen, CBS 
• ny hjemmeside til foreningen
• gennemgang af negativ-samlingen
• personidentifikation

Historisk Datasektion står desuden for at modtage og regi-
strere nye arkivalier og genstande til samlingen. Arkivalier 
tilgår Danmarks Tekniske Museum og genstande tilgår Fonden 
Redningsteknisk Samling, medmindre Danmarks Tekniske 
Museum ønsker at modtage dem. Selvom det er næsten 60 år 
siden Zonen ophørte som selvstændig virksomhed, tilgår der 
løbende nye arkivalier og genstande.

Frederik Madsen 
formand for Zonens Historiske Datasektion

(Marts 2021)

Antal medlemmer 
i gruppen

9

Timer anvendt på historisk 
arbejde

5100

Timer anvendt på formidling 
mv.

200

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

Billederne viser eksempler på tilgåede gen-
stande og fotos i 2020 

Foto af Zonens International ambulance i 
Hellerup ca. 1962. Privat giver 

Zonen trædebil fra 
1930’erne. Køb

Håndbygget model af ambu-
lance ca. 1940. Privat giver

Tekno Zonen station 
ca. 1950. Privat giver
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Frivillig-Portræt

Zone-Redningskorpsets Venner oprettede i 2009 
Medlemsservice. Opgaven med indmeldelser, op-
rettelse af nye medlemmer, adresseændringer, ud-
sendelse af Zone-Nyt, formidling af  salgsartikler 
og telefoniske kontakt, var dengang fordelt på flere 
forskellige personer. 

Et bestyrelsesmedlem i ZRV fødte ideen til Med-
lemsservice, så medlemmerne kun skulle henven-
de sig til én person, som så skulle have ansvaret 
for at alle spørgsmål blev besvaret af den relevante 
person. Og det var så her, jeg kom ind i billedet.

Da jeg gik på efterløn i 2008 blev jeg en del af 
Zone-lauget på Nyvang. Her var min mand aktiv og 
der var altid brug for en hånd. Jeg har altid interes-
seret mig for foreningsarbejde. Min arbejdsmæs-
sige karriere startede i biblioteksvæsenet, herefter 
var jeg faglig sekretær i en fagforeninger og de 
sidste 10 år på arbejdsmarkedet var jeg sagsbe-
handler på det sociale område. 

Den personlige kontakt med mennesker har væ-
ret en væsentlig del af mit arbejdsliv og gav mig 
mange gode oplevelser/udfordringer. I privatlivet 
var jeg aktiv i forskellige foreninger og var også 
lige en tur rundt om kommunalpolitik. 

Mit historiske kendskab til Zonen var ikke tilstede, 
men det blev der hurtigt lavet om på. Det var van-
vittigt inspirerende at være sammen med de aktive 
personer, der var tilknyttet Zone-lauget, ligesom 
min kontakt til Frederik Madsen hurtigt blev skabt.

Zone-laugets formand fortalte mig om ZRV’s øn-
ske/behov for at samle de administrative opgaver, 
som var målrettet medlemmerne og i december 
2009 mødtes jeg med Frederik Madsen og forenin-
gens kasserer for at fordele/beskrive de opgaver 
der var og så var Medlemsservice født og jeg påtog 
mig ansvaret herfor.

De mange trofaste medlemmer vi har, vil måske 
kunne huske jeg blev introduceret i Zone-Nyt nr. 
49 april 2010.

Det er blevet til rigtig mange telefonsamtaler med 
medlemmerne og min historiske viden om Zonen 
er kun blevet større for hver gang, jeg har talt 
med et medlem, som havde tilknytning til Zonen 
og deres familier, og af anden vej har interesse for 
foreningen. Mange ildsjæle og dejlige mennesker 
har beriget mig med deres livshistorie og virke for 
Zonen. 

Når jeg i dag gør  status efter 12 år med ansvar 
for Medlemsservice, har jeg kun ét at sige. Tak til 
alle de medlemmer der har kontaktet mig og været 
med til at gøre min dag til en positiv oplevelse.  
Håber det kan fortsætte mange år endnu.

Med venlig hilsen Ingelise Nielsen, 
ZRV Medlemsservice

(Maj 2021)

Ingelise Nielsen er frivillig i Zone-Redningskorpsets Venner og varetager Medlemsservice
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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for 
Zone-Redningskorpsets Venner.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser med de fravi-
gelser og tilpasninger, der følger af foreningens 
særlige forhold.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, 
finansielle stilling samt resultatet pr. 31. december 
2020. 

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

Zone-Redningskorpsets Venner
Ledelsespåtegning

København 29. maj 2021
 
 
Frederik Madsen             Aage Jelstrup
Formand               Næstformand
  
 
 
Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Lørdag 28. august 2021

Dirigent:
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Til medlemmerne af Zone-Redningskorpsets 
Venner
Vi har revideret årsrapporten for Zone-Rednings-
korpsets Venner for regnskabsåret 2020, ledel-
sespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven 
under hensyntagen til de særlige forhold, der føl-
ger af foreningens stilling.

Formandskabets ansvar for årsrapporten
Formandskabet har ansvaret for at udarbejde og 
aflægge en årsrapport, der giver et retvisende bille-
de 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 regn-
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige 
skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års-
rapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført 
vor revision i overensstemmelse med danske revi-
sionsstandarder. 

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 års-
rapporten ikke indeholder væsentlig fejlinforma-
tion. En revision omfatter handlinger for at opnå 
revisionsbevis for de beløb og  oplysninger, der er 
anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhæn-
ger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrappor-
ten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigel-
ser eller fejl. En revision omfatter endvidere stil-
lingtagen til, om den af formandsskabet anvendte 
regnskabspraksis er passende, om de af bestyrel-
sen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt en vurdering af den samlede præsentation af 
årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnå-
ede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vor konklusion. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et 
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og den finansielle stilling pr. 31. december 2020 
samt at resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 2020 er i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven og foreningens særlige forhold. 
Der er ikke udover ovenstående udarbejdet proto-
kollater angående revisionen.

Zone-Redningskorpsets Venner
De uafhængige revisoreres erklæring

Vipperød 29. juni 2021

Bjarne Kogsbøll    Poul Køster
Generalforsamlingsvalgt revisor   Generalforsamlingsvalgt revisor
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Årsrapporten for Zone-Redningskorpsets Venner er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven 
med de fravigelser og tilpasninger, der følger af for-
eningens særlige forhold.
 
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt 
med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 
I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-
kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivnin-
ger.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt, 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 sand-
synligt, at fremtidige fordele vil fragå foreningen, 
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsi-
gelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter for-
hold, der eksisterede på balancedagen.
 

Indtægter
Indtægter i form af medlemskontingenter ind-
regnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet 
dækker omhandlede regnskabsperiode. Forudbe-
talt kontingent optages i balancen.
 
Aktiver
Likvider omfatter beholdninger samt kortfristede 
værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til 
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubety-
delig risiko for værdiændringer.
Køretøjer er optaget til forsikringssummer, andre 
enheder til skønnet værdi i handel og vandel.
   
Passiver
Passiver omfatter gæld til leverandører samt an-
den gæld, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 
værdi.

Varetagelsen af regnskabet
Bogføringen er varetaget af kasserer Anne Wissing. 
Regnskabsudarbejdelsen er foretaget af bestyrel-
sesmedlem, næstformand Aage Jelstrup.
Opsætning af talmaterialet i årsrapporten er udført 
af bestyrelsesmedlem Mads Ingo Nielsen.
 

Zone-Redningskorpsets Venner
Regnskabspraksis
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Zone-Redningskorpsets Venner
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
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Zone-Redningskorpsets Venner
Balance pr. 31. december 2020

Note: 2020 2019Fortjeneste af primær drift

7 Aktier 363.481 369.093

8 Likvide beholdninger 7.487 5.635

Finansielle aktiver i alt 370.968 374.728

9 Vogne 763.000 763.000

Materielle anlægsaktiver i alt 763.000 763.000

Aktiver i alt 1.133.968 1.137.728

Egenkapital primo 1.104.009 534.471

Kapitalforhøjelse 0 575.000

Årets resultat 13.159 -5.462

Egenkapital ultimo 1.117.168 1.104.009

Lån Fonden Redningsteknisk Samling 15.000 30.000

Tilskud fra Flyvehistorisk Fond, hensat 1.799 3.719

Gæld i alt 16.799 33.719

Passiver i alt 1.133.967 1.137.728

Aktiver

Passiver
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Zone-Redningskorpsets Venner
Noter til årsregnskabet
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Zone-Redningskorpsets Venner
Noter til årsregnskabet
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CVR:
11560636 

Bestyrelse:
Georg Tegne-Hansen, formand
Aage Jelstrup, bestyrelsesmedlem
Ole Olofsen, bestyrelsesmedlem

Direktion:
Frederik Madsen

Administration/Hjemsted:
Advokat Frederik Madsen
Trekronergade 147B
2500 Valby

Ledelsesberetning og ledelsespåtegning:

Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2020

Fonden har i 2001 og 2004 indgået aftale med 
Danmarks Tekniske Museum om at overtage ret-
tigheder og forpligtelser til den fonden tidligere til-
hørende samling af arkivalier og genstande m.v. 
fra navnlig Zone-Redningskorpset. Aftalen er god-
kendt af Civilretsdirektoratet ved skrivelser af 27. 
november 2001 og 27. januar 2003. Godkendelsen 
forudsætter samlingens fortsatte formidling gen-
nem fysisk udstilling.

Fondens hovedopgave har efter aftalernes indgå-
else været at sikre Danmarks Tekniske Museums 
overholdelse af aftalerne.

Efter at Danmarks Tekniske Museum har offentlig-
gjort planer om flytning af museet til København, 
har fondens bestyrelse ladet udarbejde et uafhæn-
gigt juridisk notat om fondens stilling i forhold til 
Danmarks Tekniske Museum.

Fra omkring 2010 er Danmarks Tekniske Museum 
så godt som ophørt med at modtage nye Zonen 
genstande til samlingen. Da der imidlertid fortsat 
løbende er modtaget henvendelser om genstande, 
er disse i stedet tilgået fonden, i registreringsda-
tabasen Amazone indført med numre begyndende 
med 8000. 

I 2019 modtoges desuden fra Falck en betydelig 
samling af genstande, der oprindeligt har været 
udlånt af Falck, i Amazone indført med numre be-
gyndende med 9000. 

Fonden ejer tre Zonen køretøjer, som regnskabs-
mæssigt er opført under Zone-Redningskorpsets 
Venner, omend de juridisk set tilhører fonden. 

De mange genstande beror på Danmarks Tekni-
ske Museum, i Oplevelsescenter Nyvang, ved lo-
kalafdelingerne og på Grøndals Parkvej 60. Den 
regnskabsmæssige værdi af disse genstande er for 
første gang opført i nærværende regnskab med an-
slået værdi.

Fonden har ved gave fra stifteren i 2020 fået re-
etableret den oprindelige kontante stiftelseskapi-
tal.

Det af fonden tidligere ydede lån til Zone-Rednings-
korpsets Venner er i beretningsåret blevet delvist 
tilbagebetalt.

Med ovenstående in mente er det min opfattelse, 
at regnskabet giver et retvisende billede af fondens 
aktiver, passiver og finansielle stilling samt af re-
sultatet pr. 31. december 2020.

København 29. maj 2021

Frederik Madsen
Direktør
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Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2020

Note: 2020 2019

Gave fra stifter 6.466 0

Omkostninger 280 2.918

RReessuullttaatt aff prriimmæærr drriifftt 6.186 -2.918

Finansielle indtægter 0 0

Finansielle omkostninger 0 0

ÅÅrreettss reessuullttaatt 6.186 -2.918

RReessuullttaattooppggøørreellssee 1.. jaannuuaarr - 311.. deecceemmbbeerr

Note: 2020 2019

Genstande og løsøre 75.000 0

MMaatteerriieellllee akkttiivveerr i alltt 7755..000000 0

Lån til Zone-Redningskorpsets Venner 15.000 30.000

Tilgodehavende vedr. tidl. garagebygning 0 11.561

Likvide beholdninger 35.000 2.253

FFiinnaannssiieellllee akkttiivveerr i alltt 50.000 43.814

AAkkttiivveerr i alltt 112255..000000 4433..881144

Egenkapital primo 43.814 46.732

Kapitalforhøjelse 75.000 0

Årets resultat 6.186 -2.918

EEggeennkkaappiittaall ullttiimmoo 125.000 43.814

PPaassssiivveerr i alltt 112255..000000 4433..881144

AAkkttiivveerr

PPaassssiivveerr

BBaallaannccee 311.. deecceemmbbeerr
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Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2020

Revision

Til ledelsen af Fonden Redningsteknisk Samling 

Vi har revideret regnskabet for Fonden Rednings-
teknisk Samling for regnskabsåret 2020, ledelses-
påtegning, resultatopgørelse og balance.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven 
under hensyntagen til de særlige forhold, der føl-
ger af fondens stilling.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et 
retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt
af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-
året

Fondens kontante formue beror på klientkonto hos 
advokat Frederik Madsen. Klientkontoen revideres 
af Brandt Statsautoriseret Revisionspartnersel-
skab.

Om de øvrige principper m.v. for revisionen hen-
viser vi til vores erklæring angående Zone-Red-
ningskorpsets Venner

Vipperød 29. juni 2021

Bjarne Kogsbøll    Poul Køster
Generalforsamlingsvalgt revisor   Generalforsamlingsvalgt revisor
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Enheder under Zone-Redningskorpsets Venners domæne pr. 31. december 2020                                          

ZR / ZRV 
nummer 
-  
Genstands-
nummer 

Art Oprindelse Fabrikat 
og årgang 

Stand Placer-
ing  

Ejer Værdi for 
enheder 
tilhørende 
ZRV 

ZRV 59004 
9245M1ZMZR 

Ambulance Røde Kors 
Holbæk 

Ford A 1928 Indreg. 
C 4472 

Nyvang ZRV Kr. 500.000 
(Forsikrings-
sum) 

ZRV 99011 
1396M1FMZR 

Ambulance Falck 
Horsens 

Tysk Ford 
V8 1938 

Indreg. 
C 1881 

Nyvang DTM  

ZRV 03014 
1269M1ZMZR 

Ambulance ZR Odder Chevrolet 
Stylemaster 
1947 

Restau-
reret 

DTM DTM  

ZR 768 
0394M1ZMZR 

Ambulance ZR Sæby Mercedes 
1960 

Restau-
reret 

DTM DTM  

ZR 934 
1481M1ZMZR 

Blokvogn ZR Rønne Poul 
Nielsens 
Maskin- 
fabrik 1952 

Under 
restau- 
rering 

Nyvang, 
pt. 

DTM  

ZRV 99003 
0998M1ZMZR 

Blokvogn Ukendt Varig 1960 Restau-
reret 

DTM DTM 
Skal 
afhændes 

 

ZR 714 
1397M1ZMZR 

Bugservogn ZR 
København 

Ford V8  
F 250 

Indreg. 
XS 95.037 

DTM DTM  

ZRV 38002 
0328M1ZMZR 

Dyre-
ambulance 

ZR Viborg Eget 
fabrikat  
ca. 1950 

Restau- 
reret 

DTM 
Ikke 
udstillet 

DTM  

ZR 773 
0757M1ZMZR 

Entreprenør
-pumpe 

ZR Helsinge Gormann 
Rupp 1959 

Original, 
urestau-
reret 

DTM DTM  

ZRV Fly 6 
7066M1ZMZR 

Flyve-
maskine 
 

ZR Flyve-
tjeneste 

KZ III 
OY DYZ 
1946 

Restau- 
reret 

Nyvang Aeronau-
tisk Aktivi-
tetscenter 
Avedøre 

 

ZR 433 
0700M1ZMZR 

Katastrofe-
vogn 

ZR Ringsted Opel 1952 Indreg. 
OZ 89.110 

DTM DTM  

ZRV 99012 
7065M1BMZR 

Kranvogn Nykøbing 
Falster 
Brandvæsen 

Ford AA 
1929 

Indreg. 
C 1808 

Nyvang Nyvang 
Kran mv. 
tilh. DTM 

 

ZR 378 
1395M1ZMZR 

Kranvogn ex 
sprøjte 

ZR Horsens  Bedford 
1950 

Under 
restau- 
rering 

DTM DTM  

ZR 389 
0327M1ZMZR 

Kranvogn ZR 
Kværndrup 

Bedford 
1951 

Indreg. 
ML 88.252 

DTM DTM  

ZR 753 
8009M1ZMZR 

Kranvogn ZR Hobro og 
Aalborg 

Ford Köln 
1960 

Under 
restau-
rering 

Zonen 
Randers 

ZRV Kr. 110.000 
(Forsikrings-
sum) 

  

Enheder under Zone-Redningskorpsets 
Venner pr. 31. december 2020
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ZR / ZRV 
nummer 
-  
Genstandsnum
mer 

Art Oprindelse Fabrikat og 
årgang 

Stand Placer-
ing  

Ejer Værdi for 
enheder 
tilhørende 
ZRV 

ZR 869 
9244M1ZMZR 

Kranvogn ZR Rønne Mercedes 
328 
1961 

Skal gøres 
kørende 

Zonen 
Randers 

ZRV Kr. 75.000 
(Forsikrings-
sum) 

ZRV 49009 
8395M1ZMZR 

Lænse-
pumpe 

ZR Birkerød Pegson-
Marlow 

Restau- 
reret 

DTM ZRV Kr. 1.000 
 

ZRV 99016 
8472M1FMZR 

Lænse-
pumpe 

Falck Jap Original, 
urestau- 
reret  

Nyvang Nyvang  

ZR 358 
0243M1ZMZR 

Påhængs-
sprøjte 

ZR Haderslev Koebe 1922 Restau- 
reret 

DTM 
Ikke 
udstillet 

DTM  

ZRV 99013 
8224M1BMZR 

Påhængs-
sprøjte 

Sankt Hans, 
Roskilde 

Meisner-
Jensen 1943 

Restau- 
reret 

Nyvang Nyvang  

ZRV 99014 
8225M1BMZR 

Påhængs-
sprøjte 

Sankt Hans, 
Roskilde 

Meisner-
Jensen 1945 

Restau- 
reret 

Nyvang Nyvang  

ZRV 99002 
8257M1BMZR 

Påhængs-
sprøjte 

Ukendt Meisner-
Jensen 1952 

Restau- 
reret 

DTM ZRV Kr. 2.000 

ZRV 99021 
8405M1FMZR 

Påhængs-
sprøjte 

Falck 
Skælskør 

Ruberg  
Ca. 1965 

Original, 
urestau- 
reret 

Zonen 
Gelsted 

Forening-
en Zonen 
Gelsted 

 

ZRV 49008 
9025M1ZMZR 

Redningsbåd ZR Birkerød Ukendt 
mærke 
Ca. 1959 

Restau- 
reret 

DTM DTM  

ZRV 99017 
8486M1FMZR 

Redningsbåd Falck 
Haderslev 

Ukendt 
mærke 
Ca. 1960 

Original, 
urestau-
reret 
NA 3217 

Nyvang Nyvang  

ZR 263 
8011M1ZMZR 

Sprøjte ZR Nakskov Bedford 
1947 

Indreg. 
L 6882 

Zonen 
Gelsted 

ZRV Kr. 75.000 
(Forsikrings-
sum)  

ZR 307 
1394M1ZMZR 

Sprøjte ZR Maribo Bedford 
1949 

Indreg. 
L 2539 

Nyvang DTM  

ZR 376 
1016M1ZMZR 

Sprøjte ZR Helsinge Bedford 
1950 

Restau- 
reret 

DTM DTM  

ZRV 99001 
1698M1ZMZR 

Vejservice-
vogn 

Privat ejer Ford Thames 
1960 

Indreg. 
CL 33.428 

DTM DTM  

 

Enheder under Zone-Redningskorpsets 
Venner pr. 31. december 2020
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