ZONEN RANDERS
Generalforsamling d. 6. oktober 2020
Formandsberetning
1. Dødsfald: Tidligere salgsdirektør ” Mr. Amtsavisen” Jørgen Dahlerup er død
den 29/2 2020. Han blev 76 år. Vi sendte hilsen / ÆRE VÆRE HANS MINDE!
2. Gæst: Landsformanden for Zonen Redningskorps Venner Frederik Madsen /
Velkommen til dig.
3. Sygdom: Vores gode kollega Peder Bondgaard er blevet syg, og det er blevet
forværret. Vi holder kontakt til ham, men ser ham desværre ikke mere i ”
Garagen ”
4. Corona: Ramte vores land. Næsten alt blev påvirket og lukket ned. Vi blev
også lukket ude af Langvang i lang tid, men vi havde så heldigvis vores andet
sted – hos S.A. Radio i Tebbestrup, hvor Mercedes står. Der kom også
aflysning af vores generalforsamling på Thors Bakke. Det planlagte ZONE –
TRÆF i Randers blev også lukket ned, alt på grund af Corona.
5. Aktiviteter: Vores garagemøder blev totalt i 2019, 23 gange i alt ca. 966 timer,
og fra 7/1 til 6/10, 19 gange i alt 798 timer + en række bestyrelsesmøder. Vi
fik flyttet Mercedes fra Fårup til vores nye sted S.A. Radio, Tebbestrup, som vi
er meget glade for. Nytårsparaden den 28/1 2020 har vi også haft på
Langvang med et pænt fremmøde og som gæst landsformand Frederik
Madsen. Endvidere var redaktør Knud Mogensen, Randers Amtsavis til stede,
og vi fik en flot omtale i avisen. Garagenyt udsendes løbende. Der er indtil nu
udsendt 38 stk. med hjælp af Kirsten Vittrup og Preben Hjorth Mortensen. Vi
har fået samarbejde med Randers City Forening, så vi kan deltage i lokale
events. Besøg på Langvang har vi også haft af Georg Tegner Hansen fra
Landsforeningen samt to lokale Kurt Larsen og Jean Seeberg, der gav tilsagn
om medlemskab.
6. Mavepuster: Nordea Fonden gav afslag på vores ansøgning den 26/2 2020
trods deres tilsagn fra 2018. Vi gik næsten i ”chok ” Hvad nu? Vi talte med
Frederik Madsen, som tog kontakt til Nordea Fonden for en begrundelse, som
vi fik. Der blev derefter fremsendt en ansøgning til Ellehammer Fonden i maj,
og vi forventer svar i september.
7. Gode Nyheder: Vi fik en kontakt til 3F Randers med hjælp fra Villy Andersen,
som fik et møde sat op med gruppeformand Jens Laursen, hvor Villy
Andersen, Lars Vistoft og jeg deltog. De bad om en ansøgning, som de fik og

har siden doneret kr. 5.000. Jeg tog kontakt til Kulturel Samvirke v/ Poul
Jeberg, og han bad også om en ansøgning, som han fik, og der blev doneret kr.
2.000. Ib Chr. Ibsen og jeg har haft en fornyet kontakt til Nordea Banken lokal
v/ filialdirektør Steffen Ludvigsen. Han foreslog, vi skulle fremsende en ny
ansøgning til Nordea Fonden grundet deres afslag. Vi tog mod hjælpen, og der
er på ny fremsendt ansøgning. Forventet svar ca. december.
8. Avisomtaler: Randers Amtsavis har haft flere artikler om Zonen Randers og en
flot artikel om Landsformanden Frederik Madsen. Stor tak til redaktør Knud
Mogensen.
9. Garageholdet: Her vil jeg som formand gerne sige jer alle tak for vedholdende
at møde op hver gang. Og alle laver et flot stykke arbejde; også en tak til vores
sekretær Kirsten Vittrup
10.Fremtiden: Vi alle har store forventninger til at komme ud at vise vores biler;
den første bliver snart Mercedes, når den er synet. Og Ford Köln skal lige
samles helt færdig, men vi når i mål.
11.Afslutning: TAK for ordet.
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