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Zonen Randers: Ud at vise sig frem
Bestyrelsen har haft meget travlt i den forløbende måned. Man havde beslutte at
vise Zonen frem på et scenarium for ældre køretøjer, der blev afholdt ved Elvis
museet i Randers i starten af måneden.
Man må siger at interessen var meget stor. Mange måtte lige forbi og spørge ind til
Zonens ”nye Mercedes” der var medtaget som blikfang. Der blev udvekslet mange
gode kontakter, og så glæder vi os til, at se hvad det kan føre med sig, men en
konkret aktivitet blev det dog til, da man blev tilbudt at deltage i Aars
stumpemarked den 28/9, endda med tilsagn om, at udgifterne i den forbindelse
med vil blive dækket. Og det blev de så også, endda med et lille overskud.
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Interessen i Aars var også stor, og der blev ligeledes skabt nogle kontakter
som formentlig kan hjælpe os lidt videre. Vi mangler stadig forskellige dele til
vognparken, og stumpemarkedet var et sandt Slaraffenland.
Det bringer os hen til en anden aktivitet, som bestyrelsen har arbejdet med. Der er
udarbejdet et revideret budget for Ford Kølneren, og sammen med en fornyet
ansøgning om yderligere økonomisk støtte, er der i skrivende stund taget kontakt til
Nordea Fonden, og så afventer vi et resultat af henvendelsen.
Endvidere er der blevet taget kontakt til Randers Kommune omkring indendørs
garageplads til Mercedes kranvognen, og en del af bestyrelsen har været på tur med
Randers kommune, og har fundet et egnet sted, hvor den kan stå. Nu er det således
at kommunen ikke kan leje sådanne lokaler ud uden at tage betaling for det, så
derfor har bestyrelsen så søgt en anden ”kasse” i kommunen om dækning af
udgifterne til leje af kommunens
lokale. Hvordan det går må
fremtiden vise.
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