Zonen Randers
Nyt fra garagen nr. 6

Hvis man vil være den første i garagen skal man møde tidlig!
Efter at have fyldt en trailer med værktøj hjemmefra, ankom vi igen til garagen i Ørsted, og stor var vores
overraskelse, for vi var næsten de sidste der ankom til arbejdsdagen.
Kaffestuen blev straks indtagen, og næstformanden orienterede kort omkring, hvad der var sket siden sidst.
Det var på et bestyrelsesmøde besluttet, at vi (som et anerkendt redningskorps) skulle afholde en
nytårsparade, og det bliver der arbejdet på det i bestyrelsen, og som sagerne ligger lige nu, ser det ud til at
blive afholdt d. 19.Januar i Garagen, men der mangler lige et par godkendelser, og så vil alle blive indkaldt.
Indvidere er vi blevet forespurgt, om vi kunne stå for den årlige generalforsamling i Zone-Redningskorpsets
Venner, og det arbejder bestyrelsen også videre med.

Og så var det arbejdstid:
Hvis nogen skulle være i tvivl så er personerne på billedet: fra
venstre næstformanden Lars, Peder og
Hushovmester/kasserer/fotografTom.

Efter en renovering af bagbremserne var det så tid til at de igen
skulle monteres, og det
ligner noget næsten
fabriksnyt.

Senere blev så indmaden
i bagtøjet også monteret.
Ikke uden problemer,
men ved fælles hjælp
kom det på plads.

Endvidere blev
håndbremsen, der er en
kadangbremse afmonteret. Den har ikke virket i lang tid, for den
har ikke været justeret i mange år, og den var smurt ind i olie og
fedt på selve bremsedelene.
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I forenden lykkes det endelig at få forskærmene løsnet, men
inden da måtte køleren afmonteres, og til vores store skræk, viste
det sig, at køleren var beskadiget flere steder, tilligemed at den
var kraftig irret i en del af lamellerne, så den skal nok indlægges
til en renovering.

Det var 2 tilfredse
medarbejdere:
Mogens og Ib der
endelig fik bugt
med de genstridige
bolte, der holdt
forenden sammen.
Og ikke nok med
det - Vupti så var
alle hestene (læs
motoren) blevet
blotlagt.

Ved nærmere
eftersyn af de
afmonterede
skærme, skal der
nok en del
pladearbejde til, før de skal samles igen.
Og den videre plan bliver nok at afmontere resten af førerhuset,
og så skal der også laves lidt rust, inden det skal males og
monteres igen.

Det sociale indslet : var der selvfølge også, kaffe, kage
og hyggesnak.

Vi ses igen d. 28/11 2017 kl. 17,00
Billederne blev taget af Tom Larsen
Således opfattet af Preben Hjorth Mortensen
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