Zonen Randers
Garagenyt nr. 47 Maj 2021

Herre i eget hus
Det er måske så meget sagt, men nu skal i bare høre:
Formanden for foreningen Tom Larsen, har i gennem længere tid brugt en del tid, og
hans lokale netværk på at undersøge ejerskabet på bygningen, der husede den gamle
Zonestation i Vestergade 59 i Randers.

Efter at formanden havde været flere steder ,for at undersøge ejerforholdene fandt
han ud af, at Ejendommen nu er solgt til Hestia Ejendomme med overtagelse 1. april
2021. Tom Larsen tager i marts kontakt til Hestia ejendomme, og får et møde med
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Direktør Erik Dybdahl, der tager meget godt i mod ham, beder ham om at
kontakte ham igen medium april. Direktør Erik Dybdahl oplyste, at han vil se
velvilligt på henvendelsen.
Formanden Tom Larsen møder igen op, bliver igen pænt modtaget med kaffe og en
god snak om de gamle Zonen lokaler i bygningen, og Direktør Erik Dybdahl kom
med den gode besked, at vi gerne må låne lokalet til vores møder, og der er også 2
lokaler mere, som også er disponible. I lokalerne er der både køkken samt toilet til
rådighed. Al denne herlighed uden beregning.
Mandag d. 10. maj får Tom Larsen så nøglerne til lokalerne overdraget.
Så må bestyrelsen så efterfølgende se, hvad lokalerne skal bruges til, og der er basis
for en god diskussion på den forestående generalforsamling.

I maj måned blev der arbejdet
lidt på motoren til Ford´en.
Den er endnu ikke helt
færdig, men det hjælper.
Førerhuset er nu fundet frem
af gemmerne, og er sat på en
plade med hjul, således at den
kan transporteres ud til
pladesmeden og efterfølgende
maleren.
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Månedens medarbejder er vores kasser, og en stor aktiv i garageholdet Ib Christian
Ibsen, der her præsentere sig selv.
Født i Randers 1944
Udlært kleinsmed på vognfabrikken Scandia i
1964.
Aftjent værnepligt i søværnet.
Ansat på Scandia i 6 år. Har været ansat 33
år på Dronningborg Maskinfabrik
hvoraf 16 år som værkfører.
Da Dronningborg Maskinfabrik lukkede
arbejdede jeg 5 år på Hounø.
Nyder livet med hus og have og familie og
venner. I mine yngre dage brugte jeg meget
tid på sejlsport.
Har brugt mange timer med fluefiskeri. Kan
lide at rejse og campere.
Min tilknytning til Zonen er begrænset. Er
glad for at arbejde med vedligeholdelse af
Zonens biler og det gode kammeratskab.
Generalforsamling 2021
Så ligger det fast at generalforsamlingen 2021 bliver d. 22/6, så mød endelig op og
deltag i debatten. Husk at tilmelde jeg til kasser´en senest d. 17/6.
Tekst : Preben Hjorth Mortensen

Billeder: Tom Larsen
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