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Kære læser

Zone-Redningskorpsets Venner er en støtteforening for 
alle, som vil være med til at værne mindet om Zone-
Redningskorpset og Zone-folkenes værdier om aldrig at 
svigte, når der var behov for at hjælpe andre.
Det gør vi gennem vores seks landsdækkende lokalafde-
linger, der i høj grad også fungerer som sociale fælles-
skaber for deres medlemmer.

I løbet af 2021 har vi måttet tage afsked med tre af 
vores aktive: 
Jørgen Nielsen, Maribo, kommitteret for Lolland-Falster
Børge Schnack, Zonen Holbæk
Allan Juul Sørensen, Zonen Holbæk
Jørgen Nielsen har været med til arbejdet med at sikre 
Zonens minde tilbage til midten af 1970’erne, og Børge 
Schnack fra 1990’erne, så er nogle af de tunge front-
kæmpere, vi har mistet.
Æret være de afdødes minde.

Jeg kan med glæde fortælle, at vi i Zonen er kommet 
styrket gennem Coronaen. Naturligvis har der været pe-
rioder, hvor vores aktive folk ikke har kunnet mødes, men 
samlet set har vi fået flere medlemmer, flere følgere på 
de sociale medier, mere medieopmærksomhed og i det 
hele taget opnået mange flotte resultater - trods Corona.

I august mødtes vi i Randers til et af de største Zone-
Træf nogensinde med mere end 50 deltagere fra hele 
landet. En fantastisk dag, hvor Zonen Randers havde 
sat alle sejl til, og hvor vi tilmed fik flot presse- og TV-
omtale.

Et andet eksempel på en rekord i de to Corona-år er an-
tallet af besøgende hos Zonens Flyve-Tjeneste på Nyvang, 
som samlet i 2020 og 2021 havde over 12.500 gæster; 
det største antal nogensinde.

2021 var også året, hvor vi afsluttede færdigrestaurer-
ingen af endnu en enhed fra Zonen, nemlig en original 
blokvogn fra Rønne. Tak til Velux Fonden for støtte og tak 
til Zonen Holbæk for indsatsen. Og hos Zonen Randers 
fik vi den første vogn på hjul, vores Mercedes kranvogn 
fra 1962.

Filmen Skyggen i mit øje om katastrofen på den franske 
Skole i 1945 rullede på biograflærrederne i efteråret, 
og naturligvis medvirkede vi med køretøjer, materiel og 
uniformer i redningsarbejdet. I 2021 har vores køretøjer 
været med i optagelserne til Opgøret 2, der havde pre-
miere i april 2022. Zonen er meget synlig, da vi medvir-
ker i flere scener - endda med skuespiller Magnus Juhl 
Andersen i Zonens uniform.

Vores historiske database Amazone indeholder nu 
82.900 registreringer, og der er således i 2021 tilført 
knap 5.000 nye fotos, udklip eller historiske beretninger, 
hvilket jeg finder ganske, ganske enestående.

Alt dette er naturligvis kun muligt takket være de mange 
aktive og ikke mindst vores lokalformænd, der holder 
sammen på det hele, tillige med vores organisation bag-
ved, navnlig Medlemsservice, kasserer, bestyrelse mv.

På de følgende sider har hver lokalformand en beretning 
om aktiviteterne 2021. Læs dem og nyd ikke mindst 
forskelligheden, som vi gerne dyrker, fuldstændig som 
det også var i Zonen. 

Af hjertet tak til alle der støtter Zonens sag.

På bestyrelsens vegne

Med Zone-hilsen
Frederik Madsen, formand                                         

Undertegnede, instruktør Anders Refn og skuespiller Magnus Juhl Andersen under optagelserne til ”De forbandede år 2” i 2021

 Z O N E - R E D N I N G S K O R P S E T S  V E N N E R
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 D A N M A R K S  T E K N I S K E  M U S E U M

Der arbejdes på kranvognen ZR 378

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

Øverst: I Høvelte til Landrover-træf med ZR 714 
bugservogn og ZR 768 ambulance 
Nederst: Det indre af værktøjsskabet i ZR 378 
kranvognen under restaurering 

Status / Årsberetning for 2021 

Aktiviteterne har været stærkt begrænsede på grund af Corona med aflysning 
af ialt 17 arbejdsdage. Meget arbejde har jeg dog forberedt/klargjort/frem-
stillet hjemme på mit værksted i pauserne. Og hvad er der så sket i løbet af 
2021: 
Sprøjten ZR 376 har været meldt helt ude af drift i lang tid på grund af dens 
ringe stand. Den måtte graves frem og startes op for at deltage i minde-sam-
menkomst for Verner Olsen i Gilleleje den 10. oktober 2021. Klarede turen fint 
trods et defekt batteri. Men lige da den skulle dreje ind på Teknisk Museum 
på hjemturen, knækkede skiftegaflen i gearkassen igen. Har nu fået isat en 
skiftegaffel fra en reservegearkasse. 
Kranvognen ZR 378 under restaurering blev den 2. juni endelig startet op efter 
36 års henstand og restaurering. Den er dog langt fra lavet færdig, men det 
blev endelig konstateret, at motoren virker, og går godt. Der arbejdes p.t. med 
bl.a. at skaffe en korrekt 12 volt starter.
Kranvognen ZR 389 er nu blevet omregistreret og har fået de korrekte gule 
emaljenummer-plader O 1255. Er stadig museets trofaste slider som aldrig 
svigter. 
Katastrofevognen ZR 433 fik ilagt den hovedreparerede motor i 2020. Men 
den gik dårligt på grund af en meget slidt aksel i strømfordeleren. Den er nu 
udskiftet med en anden og bedre strømfordeler, indkøbt i Tyskland, og går nu 
rigtig pænt. Bremserne er renoveret, og har fået nye stempler i hovedcylinde-
ren. Køleren har været læk på grund af tæringshul i en tidligere lapning, og har 
fået påloddet en bedre lap. Hele vognens pakning har gennem lang tid været, 
og er stadig, under grundig revision. Har nu fået de korrekte sorte emalje-
numre E 17.375. 
Bugservognen ZR 714 har fået nyt batteri og baghjulsbremser adskilt. Renset 
og justeret. 
Mercedes ZR 768 ambulancen er kørende, men står stadig for tur til at få 
repareret et slidt baghjulsophæng. 
Chevrolet ambulancen ZRV 3014 har været kørende uden væsentlige proble-
mer. Vi søger stadig efter et reservehjul. 
Vejservice ZRV 99001 har været kørende uden væsentlige problemer.

Øvrige aktiviteter i 2021:
Uge 15 hjalp vi med rengøring og klargøring af hele DTM til genåbning efter 2. 
lange Corona-pause
17. juni DTM Jan Larsens afsked med 389, 714 og 768
11. og 12. september på Græsted Station med 389 og 768
25. september i Høvelte med 714 og 768 
10. oktober i Gilleleje til Verners minde med 376, 389 og 99001  

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

(Februar 2022)
Antal medlemmer i gruppen  9
Antal kørende enheder
Diverse enheder

 8
 8



ZRV Årsrapport 2021 Side 5

 O P L E V E L S E S C E N T E R  N Y VA N G

Den færdigrestaurerede blokvogn præsenteres i juni. Projektet er støttet af VELUX FONDEN

Beretning for 2021

Til trods for pandemi og Covid fik vi startet op før sæsonen 2021 med små 
reparationer og vedligeholdelse af vognpark og bygninger, således at alt kunne 
være klar, når publikum strømmede ind ved åbningen. 
Af store projekter er blokvognen fra Rønne færdiggjort og afleveret til Teknisk 
Museum i Helsingør. Blokvognen var ført tilbage til sit oprindelige udseende og 
var blevet rigtig flot, så det var dejligt at aflevere den.Vores vognpark og perso-
nale har været brugt meget i PR opgaver for Oplevelsescenter Nyvang – en 
god opgave til gavn for os alle på Nyvang. Vi har blandt andet været på køretur 
gennem Holbæk og besøgt omegnens campingpladser.
Vi får talt med mange og bliver set af mange, og vi håber, at det betyder flere 
besøgende i garagen, og at det fremmer kendskabet til Zone-Redningskorpsets 
Venner.
Sædvanen tro har vi deltaget i alle de events, der har været afholdt. Ingen kan 
være i tvivl om, at der findes en vognmandsforretning og en Zone-station på 
Nyvang.
Vores egen event ”For fuld udrykning” blev igen afholdt med fuld knald på og 
masser af kørsel med udrykning. Vi havde besøg af vores venner fra Falck så 
det var hyggeligt. Igen en succes med rigtig mange tilskuere. Redningskøretø-
jerne og redderne i uniformer og kedeldragter skaber altid glæde og beundring. 
Totalarrangementet med hjælp fra skuespillauget, læger og sygeplejersker 
fungerede godt.
Vi har også med vores køretøjer deltaget i flere filmoptagelser i løbet af 
sæsonen. Jeg kan nævne ”De forbandede år 2” og ”Hvidstengruppen 2”. Det er 
spændende at være med til, selvom vi bruger rigtig mange timer for nogle få 
sekunders billeder.
Igen i år har vi været med til Nyvangs julearrangement, det er altid hyggeligt. 
Som noget nyt var der i år et aftenarrangement. Vi havde fået rigget et par 
gamle petroleumsprojektører – Tilley lamper – til, som vi oplyste garagen og 
Høng stationen med. Det havde en flot virkning.
Vi har netop fået meddelelse fra VELUXFONDEN om at vi har modtaget kr. 
250.000,00 til udvidelse af garagen, en opgave jeg ser meget frem til at vi 
skal få løst i det kommende år.
I begyndelsen af året overtog jeg jobbet som formand. Tak til Bjarne for mange 
års stort arbejde for Zone/ Meisner-Jensen billauget på Nyvang.
Tak til alle der bidrager til den positive og gode samarbejdsånd der hersker i 
vores laug og tak til alle samarbejdspartnere.                    Peer G. Kristjansen

Formand for Zone/billauget på Nyvang 
(April 2022)

 
 Kontaktinformation:
 Oplevelsescenter Nyvang, Holbæk 
 Formand for Zone- og billauget  
 Peer Kristjansen, tlf. 24 24 90 70

Øverst: Ford AA Udrykningsvogn 1928
Nederst: De gamle Zonen projektører oplyser Høng-
garagen ved Nyvangs julearrangement

Antal medlemmer i gruppen  23
Antal kørende enheder
Diverse enheder

 10
 5

Antal timer anvendt på formidling  600
Antal timer anvendt på restaure-
ring og vedligeholdelse

 950
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 Z O N E N  G E L S T E D

Corona-pausen tillod afholdelse af sommerfest med ægtefæller for medlemmerne af garageholdet

Nytårsberetning for 2021

Gelsteds nytårsberetning bliver en smule sparsom i år.  Parolen var planlagt, 
men er nu aflyst for 2022. pga. smittefaren.

Vores aktiviteter har været hæmmet en del af nedlukningen og mangel på 
opgaver i garagen.

Efter at automobilsprøjten nu er indregistreret og køreklar, blev det motor-
sprøjten, der stod for tur.

Vi har lidt før jul modtaget de færdigmalede dele fra pumpen som har været 
lang tid undervejs.

Efter sandblæsning hos maleren, dukkede der flere rustpartier op som måtte 
udbedres, før den endelige lakering kunne færdiggøres. Men nu er emnerne 
endelig kommet i hus og vi er klar til at tage fat igen med at få den samlet.

Sprøjten har været aktiv ved et par konfirmationer og i september måned var 
den inviteret med på Hernings transport messe sammen med en del andre 
veterankøretøjer. Her trak den megen opmærksomhed blandt udstillingens nye 
og store køretøjer.  

Det har nu skabt lidt mere plads i garagen efter sprøjten er blevet samlet. Og 
vi har talt om at udnytte pladsen til et samlingsrum, hvor vi samtidig kunne 
udstille nogle af genstandene som vi arvede fra Ib Sevanders samling. 

Vi har taget kontakt til Middelfart kommune for at høre om deres fremtidige 
planer omkring genbrugspladsen og garagen. Vi har endnu ikke fået nogen 
reaktion på vores henvendelse.

Til sidst en stor tak til Gelsted-gruppen for godt samarbejde og engagement i 
det forgangne år.    

 
Godt Nytår 

Formand Børge Andersen
Foreningen Zonen Gelsted

(Februar 2022)

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

Øverst: Sprøjten æresgæst på biludstilling i Herning 
i efteråret 2021
Nederst: Gang i restaurering af påhængssprøjten

Antal aktive  7
Antal betalende medlemmer  10
Antal kørende enheder
Diverse enheder

 1
 1

Antal timer anvendt på restaure-
ring og vedligeholdelse

 390
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Garageholdet fra Zonen Randers en arbejdsag i oktober 2021. Kranvogns-projektet i baggrunden er støttet af Ellehammerfonden

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

 Z O N E N  R A N DE R S

Kære alle, velkommen til vores Nytårsparade 2022 

Gæster og landsformanden Frederik Madsen, redaktør Knud Mogensen, 
Randers Amtsavis, æresmedlem Jørgen Gram, som igangsatte vores lokale 
Randers afdeling den 13. oktober 2016.
Sammenhold - En vigtig faktor der er med til at styrke familien – venner – 
naboskab – samt jer som medlemmer af Zonen – Randers. Men så kom der en 
pandemi de kaldte covid og fik også andre navne som vi lærte at kende på godt 
og ondt. Men vi skal alle tro på fremtiden!
Årets gang - blev et farvel til S.A. Radio i Tebbestrup, som havde stillet sin 
garage til rådighed. Stedet blev solgt til anden side og vi måtte finde nyt sted 
til Mercedes. 
Inden det skete, fik vi gjort Mercedes klar til syn – der blev knoklet igennem af 
Ib og Lars med ekstra tid, men alle bidrog på bedste vis. Dagen den 4. marts 
kørte Ib og Lars til syn i Tilst. Vognen blev synet og godkendt med plader, siden 
har den fået  gamle plader på gule med JA 78.248.
Herre i eget hus. Sådan skrev Preben i garagenyt i maj måned. Årsagen var 
naturligvis, at vi fik stillet lokale til rådighed af Hestia Ejendomme. Det gjorde, 
at vi for første gang kunne afholde vores generalforsamling 2021 i det samme 
lokale hvor det blev bekendtgjort, at Zonen Randers blev startet, det er i år 90 
år siden.
Vi var vært for Zone-Træf i 2021 afholdt på kasernen med mange deltagere fra 
Sjælland, Bornholm, Fyn og lokalt, også en begivenhed, da det var første gang 
her i Randers.
Andre begivenheder kan nævnes:
Veteranbil-træf ved Kalø Vig – Gjern – Hvidsten Kro og Kolind i samarbejde 
med Falck. Inviteret af City foreningen to gange til lokale Open by Night. I 
Børnekulturugen deltog vi tre dage med Mercedes vognen Øster Tørslev – Ug-
gelhuse – Tånum, det skabte stor glæde for børnene: Hvad er det?
Hvor langt er vi i dag? Førehuset til Ford Kölner er gjort klar til maler m.m. 
Motoren er lagt i og meget mere skal gøres, men sæderne er renoveret fær-
dige samt ny himmel. Mercedes sæderne er også færdig renoveret og sættes 
snart i og ny himmel bliver monteret.
Hvad bringer fremtiden? Håbet

Med venlig hilsen 
Tom Larsen, formand Zonen Randers 

(Februar 2022)

Øverst: Generalforsamling 2021 i Zonens gamle 
lokaler, nu domicil for Zonen Randers
Nederst: Lars Vistoft fremviser nye JA-plader på 
Mercedes-kranvognen

Antal aktive  7
Antal betalende medlemmer 50 
Antal kørende enheder
Diverse enheder

 2
 0

Antal timer anvendt på restaure-
ring og vedligeholdelse

 1008
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Zonen Gelsted

Flyparade og gæster ved Veteranflyvedagen i Oplevelsescenter Nyvang den 15. august 2021

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

Zonen Gelsted F LY V E - A M B U L A N C E -TJ E N E S T E N

Beretning fra Zonens Fly-laug 2021

Åbningen af Nyvang til 2021 sæsonen blev igen forsinket pga Corona-plagen, 
som alle er ved at være trætte af. I 2021 har det betydet, at Zone-flyhangaren 
har oplevet et gennemsnitligt højere antal gæster end tidligere, på trods af den 
korte sæson det nåede at blive til. I 2021 fik vi besøg af 5500 gæster, som er 
mindre end 2020, men det er dog et vældig godt år alligevel.
OY-DYZ fik fløjet ca. fem timer, hvilket er en del mindre end de tidligere år.
Vores veteranflyvedag i sensommeren blev som sædvanligt godt besøgt og 
som tidligere kom der gæstende fly udefra. Vi vil holde fast i dette arrange-
ment, også i 2022, da mange gæster interesserer sig for vores fly.
Zone-flylauget er stadigvæk det største laug i Nyvang, så det er vi vældig stolte 
af. Vi vil gerne have flere åbningsdage i hangaren end vi har haft tidligere. Vi 
forsøger at dække minimum de tre ugedage  - onsdag, lørdag og søndag. Hvis 
alle tager 2-3 vagter på en sæson, så skulle vi være dækket ind. Det er klart, 
at folk i den arbejdsduelige alder generelt har mindre tid. Det er vældig hyg-
geligt at være kustode i hangaren på en sommerdag. 
Igen i 2021 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 2022. Alle er velkomne til at kigge forbi.
Vores projekt med at få etableret et luftmeldekontor til Flylaugets medlemmer 
har mødt nogle udfordringer, men nu sker der snart noget. Vi forventer at åbne 
Terminal 1 til indvielse i det nye 2022. Formålet vil være at man kan få varmen 
på de marginal-dage, hvor det blæser koldt gennem hangaren. Boye Sass har 
lovet at hjælpe os med udførelsen.
Flylaugets julefrokost i Zonens garage blev desværre igen aflyst pga Corona, 
som ellers skulle have været sammen med Zone-Garagen, men vi håber den 
kommer i år, hvor der er mere almindelige tilstande i DK.
Forlængelse af startbane – som har været på ønskesedlen længe, ender 
med at vi får vores nabo til at kaste noget jord ned i den sydlige del af hullet i 
jorden, så vi kan få lidt mere banelængde. I 2023 er det 10 år siden vi talte 
om det første gang – nu skal det være. Som vi altid siger: ”Ønskerne er mange 
– drømmene ligeså” Nedenfor er et par billeder fra året der gik.

På Zonens Flylaugs vegne og med ønsket om en spændende sæson i 2022.
Morten Munkesø – Formand

(April 2022)
 

Det danskproducerede KZ-III OY-DYZ ambulancefly 
var i drift i Zonens Flyve-Tjeneste fra 1946 til 1956
Flyet foran hangaren med original båre

Antal aktive / heraf piloter  32 / 14
Heraf piloter checket ud til OY-DZY  6
Antal fly  1
Antal besøgende  5500
Antal flyvetimer  5
Antal timer anvendt på formidling  250
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 H I S T O R I S K  D ATA S E K T I O N

Tøndeslagning hos Zonen i Rønne ca. 1947. Billedserie fra privat giver modtaget i 2021

Historisk Datasektion beretning 2021

Historisk Datasektion har til opgave at dokumentere og formidle Zone-Red-
ningskorpsets historie og egenart.
Vores historiske database - Amazone - indeholder nu 82.900 registreringer, 
hvilket betyder, at der er i årets løb er tilført databasen knap 5.000 nye doku-
mentationer. 

I løbet af 2021 har fortsat vi arbejdet med
• indscanning og registrering af dokumenter, avisudklip og fotos i Amazone
• et forskningsprojekt om Zonen under besættelsen under CBS 
• gennemgang af negativ-samlingen
• personidentifikation
• færdiggørelse af ny hjemmeside til foreningen

Historisk Datasektion står desuden for at modtage og registrere nye arkiva-
lier 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 2022)

Antal medlemmer i gruppen 11

Timer anvendt på formidling mv. 50

Timer anvendt på historisk arbejde 5100

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

Billederne viser eksempler på tilgåede arkivalier og 
genstande i 2021 

Zonen legetøjsstation i træ. Datering 1950’erne. Fundet af medlem 
på loppemarked. Tekno-bilerne er fra den bestående samling 

Skovsav fra Zonen i Horsens. Datering 
1940’erne. Fundet på Facebook. Køb

Fransk-produceret entreprenør-materiel fra 
Odense. Datering 1950’erne. Privat giver
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 F R I V I L L I G - P O R T R Æ T

Tom Larsen er formand for Zonen Randers. På billedet interviewes han til TV-Aarhus i forbindelse med Zone-Træf i Randers 2021

Frivillig ved Zonen Randers

Min far Hugo Larsen var fra 1946 til 1948 er ansat som 
skrædder og designer hos modeskaberen Holger Blom i Kø-
benhavn, og juleaften 1947 bliver jeg født på Rigshospitalet i 
København. 
I 1948 flytter mine forældre til Aalborg, hvor far starter selv-
stændig skrædderforretning i Fynsgade, lige overfor Karoline-
lund tivoli.
I Aalborg bliver min far gode venner med Bent Røn, som er hos 
Zonen Aalborg. Dykning var fars store fritidsinteresse, og han 
bliver tilknyttet Zonen i Aalborg som dykker, hvor han er med 
i flere redningsaktioner, bl.a. ved bjergning af en nedstyrtet 
jetjager i Limfjorden nær Livø. Jeg oplever også at far er i gang 
med at træne til at slå verdensrekorden i dykning i mere end 
24 timer, hvilket skal ske i en kæmpestor tank i Karolinelund. 
I 1960 flytter vi til Randers, ikke langt fra Zonen, der ligger i 
Vestergade 59. Jeg bliver udlært som kommis, bliver gift med 
Marie i 1969 og er det stadig. Fra 1970 og hele mit arbejdsliv 
har jeg været sælger, hvor jeg også var aktiv i lokalbestyrelser-
ne for Danmarks Aktive Haldelsrejsende og Randers Handels-
rejsende.
I 2010 tager jeg kontakt til Zone-Redningskorpsets Venner, 
da jeg sidder med min fars scrapbog med materiale om hans 
bedrifter for Zonen i Aalborg, beskrevet flot i ZONE-NYT nr. 56 
I 2016 får jeg en henvendelse om at komme til et møde hos 
Jørgen Gram for at starte en lokal Zonen afdeling op i Randers. 
ZONEN RANDERS bliver så stiftet 13. oktober 2016 med 
Jørgen Gram som formand. 
Der bliver lavet en garagegruppe, som skal restaurere en Ford 
Köln kranvogn fra Zonen i Hobro, men da jeg ikke har forstand 
på mekanik og biler, får jeg tildelt opgaven med morgenmads 
forplejning og tage fotos, der bruges til Garage-Nyt, hvor Pre-
ben Hjort Mortensen er forfatter.
Desværre bliver Jørgen Gram ramt af sygdom, og i 2019 over-
tager jeg stafetten som formand.
Som formand er det min opgave at sørge for, at ZONEN RAN-
DERS er i god gænge. 
Det er lykkedes at opnå gratis klublokaler i Zonens gamle vagt-
stue i Vestergade 59, takket være direktør Erik Dybdahl, Hestia 

Ejendomme og det er vi stolte af.
Foruden det arbejder jeg med at skabe netværk lokalt til fx. 
Randers City, Kulturel Samvirke, Randers Kommune, 3F mf. 
samt omtale i Randers Amtsavis, hvor redaktør Knud Mogen-
sen er et stort aktiv for os.
Endelig er det min opgave at skaffe sponsorer og nye medlem-
mer, så vi har opbakning og midler til de mange projekter, der 
hele tiden er på tapetet.
Det, der gør mig glad og stolt af at repræsentere ZONEN 
RANDERS er det gode sammenhold vi har i garageholdet og 
opbakningen fra vores medlemmer, som gør at vi kan formidle 
vores historie lokalt samt på landsplan med Zone-Rednings-
korpsets Venner.
Ære være deres minde, datidens Hverdagens Helte!

Tom Larsen, formand ZONEN RANDERS 
(Juni 2022)
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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 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 
2021. 

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 28. juni 2022
 
 
Frederik Madsen             Aage Jelstrup
Formand               Næstformand
  
 
 
Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Lørdag 20. august 2022

Dirigent:
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Til medlemmerne af Zone-Redningskorpsets 
Venner
Vi har revideret årsrapporten for Zone-Rednings-
korpsets Venner for regnskabsåret 2021, 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 2021 
samt at resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 2021 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

Vanløse 28. juni 2022

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



  Side 14 ZRV Årsrapport 2021

Zone-Redningskorpsets Venner
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
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Zone-Redningskorpsets Venner
Balance pr. 31. december 2021
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Zone-Redningskorpsets Venner
Noter til årsregnskabet
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Zone-Redningskorpsets Venner
Noter til årsregnskabet
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F O N DE N  R E D N I N G S T E K N I S K  S A M L I N G
B e r e t n i n g  o g  å r s r e g n s k a b  2 0 2 1
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CVR:
11560636 

Bestyrelse:
Stig Andersen, formand
Henrik Olsen
Mads Ingo Nielsen

Direktion:
Frederik Madsen

Administration/Hjemsted:
Advokat Frederik Madsen
Høffdingsvej 34
2500 Valby

Ledelsesberetning og ledelsespåtegning:

Fonden har i 2001 og 2004 indgået aftale med 
Danmarks Tekniske Museum om at overtage
rettigheder og forpligtelser til den fonden tidligere 
tilhørende samling af arkivalier og genstande m.v.
fra navnlig Zone-Redningskorpset. 
Aftalen er godkendt af Civilretsdirektoratet ved 
skrivelser af 27. november 2001 og 27. januar 
2003. Godkendelsen forudsætter samlingens fort-
satte formidling gennem 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 i 2020 ladet udarbejde et 
uafhængigt juridisk notat om fondens stilling i for-
hold til Danmarks Tekniske Museum.

Det er ikke i beretningsåret kommet til nærmere 
afklaring, hvorledes samlingen tænkes formidlet i 
det nye 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 Tekniske
Museum, i Oplevelsescenter Nyvang, ved lokalaf-
delingerne og på Grøndals Parkvej 60. 

Den regnskabsmæssige værdi af disse genstande 
er ikke opført i regnskabet.

Med ovenstående in mente er det min opfattelse, 
at regnskabet giver et retvisende billede af
fondens aktiver, passiver og finansielle stilling samt 
af resultatet pr. 31. december 2021.

Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2021

København 10. maj 2022

Frederik Madsen
Direktør
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Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2021
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Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2021

Revision

Til ledelsen af Fonden Redningsteknisk Samling 

Vi har revideret regnskabet for Fonden Rednings-
teknisk Samling for regnskabsåret 2021, 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 2021 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

Vanløse 28. juni 2022

Bjarne Kogsbøll    Poul Køster
Revisor     Revisor
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Enheder under Zone-Redningskorpsets 
Venner pr. 31. december 2021

Enheder under Zone-Redningskorpsets Venners domæne pr. 31. december 2021                                          

ZR / ZRV 
nummer 
-  
Genstands-
nummer 

Art Oprindelse Fabrikat 
og årgang 

Stand Placer-
ing  

Ejer Værdi af 
enheder 
tilhørende 
ZRV 

ZRV 59004 
9245M1ZMZR 

Ambulance Røde Kors 
Holbæk 

Ford A 1928 Indreg. 
C 784 

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 

Restau-
reret 

DTM 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. 
E 17.375 

DTM DTM  

ZRV 99012 
7065M1BMZR 

Kranvogn Nykøbing 
Falster 
Brandvæsen 

Ford AA 
1929 

Indreg. 
C 1806 

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. 
O 1255 

DTM DTM  

ZR 753 
8009M1ZMZR 

Kranvogn ZR Hobro og 
Aalborg 

Ford Köln 
1960 

Under 
restau-
rering 

Zonen 
Randers 

ZRV Kr. 110.000 
(Forsikrings-
sum) 
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Enheder under Zone-Redningskorpsets 
Venner pr. 31. december 2021
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