Zone-Redningskorpsets Venner

RESTAURERINGSPLAN FOR KØRETØJER

Køretøj:
Blokvogn bygget på Poul Nielsens Maskinfabrik 1952 fra Rønne ZR 934 Genstand 1481M1ZMZR
Angiv køretøjets art, mærke etc. så det klart er identificeret.

Formål med restaurering:
At bringe blokvognen i samme stand og udseende, som da den var i drift fra 1952 frem til nogle år efter
sammenslutningen

Angiv formålet med restaureringen; er det hensigten at bringe køretøjet i oprindelig stand som da det blev
sat i drift, at konservere det, at bringe det i den stand det var, da det udgik af drift, skal det kunne synes
etc.

Dokumentation for formål:
Navnlig 44 billeder i historisk database under vogn 934

Oplys og vedlæg den dokumentation, der er skaffet for at opfylde formålet. Er formålet at bringe køretøjet i
oprindelig stand, bør billeder eller lignende fra leveringen vedlægges.

Opgaver og tidsplan:
1. Oprindelig mærkning ZONEN – RØNNE og vægttavle optegnes, opmåles og dokumenteres
2. Rester af baglygter og reflekser m.v. opmåles og afmonteres for dokumentation, montering af
replika og senere arkivering
3. Jern monteret af senere ejer for skibstransport afmonteres
4. Udskåret og fjernet jern bagest genskabes og påsvejses

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rust afslibes
Trækanordning genmonteres
Bremseanordning rekonstrueres
Vognen grundmales
Vognen males grå/hvid
Lad i træ rekonstrueres/monteres
Baglygter mv. rekonstrueres/monteres
Mærkning rekonstrueres og påmales i rød

Restaureringen forventes gennemført og afsluttet i løbet af 2012.
Angiv hvilke opgaver der skal udføres på køretøjet, og tidsplanen for de enkelte opgaver.

Budget:
20.000 ydes som tilskud til DTM i forhold til faktisk afholdte udgifter excl. arbejdsløn ved projektafslutning.

Angiv budget for restaureringen.

Dokumentation af restaurering:
Der tages løbende billeder af restaureringsarbejdet. Tegninger af mærkning mv. sikres.

Angiv hvorledes restaureringen vil blive dokumenteret, fx ved fotooptagelse, udgiftsbilag, beskrivelse,
leverandøroversigt etc. Ved afslutning af restaureringen samles dokumentationen i en mappe.

Dele der udskiftes:
Rester af baglygter og reflekser bevares for eftertiden.

I forbindelse med en restaurering er der ofte dele, der udskiftes. Som udgangspunkt bør sådanne dele ikke
blive kassereret, men skal bevares til dokumentation. Angiv hvilke beslutninger der i den forbindelse er
truffet, og hvor og hvordan de kassererede dele vil blive opbevaret.

Ansvarlig for restaureringen:
Georg Tegne-Hansen
Angiv hvem der er ansvarlig for restaureringsopgaven.

Dato:
24. februar 2012
Angiv dato for restaureringsplanens udarbejdelse.
Restaureringsplanen fremsendes til Køretøjsudvalget til godkendelse inden igangsætning.
Restaureringsplanen har i udkast været forelagt hele bestyrelsen i møde 30. januar 2012, og betragtes som
sådan som godkendt af Køretøjsudvalget.
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