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Hei alle sammen, ny måned nye muligheter. Om
litt over 1 måned kommer nissen. Moro
Vinteren har allerede hilst på oss litt det har vært
kalde kvelder og netter og vi har prøvd isskrapa på
morgenen. Og midt på dagen har sola skint og det
har vært nydelig ute, de dagene den skinte altså.
Julebordet nærmer seg, 60 påmeldte hittil så har
du/dere tenkt dere dit er det kun 10 plasser igjen.
Ring eller send meld Grethe 97181618.
Bilder og referater fra treff mottas med glede og
takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.
Send innlegg til 89chevy@online.no

Grethe

MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit cars klubbhus

Dato; 14. november
Ca kl 18.30

AGENDA;
Julebordet
Juleverksted
Julemesse i desember
Støy problem v/lokalet
Reorganisering av Websiden
Kjøp og salg/gis bort sider
Farmen nytt
Spørsmål/eventuellt

MEDLEMSMØTE 9.10.2012
Tilstede: 32 seniorer og 2 juniorer.
Synspunkter på 30 årsfesten:
 Festen var vellykket.
 Noen synes det var dårlig oppslutning av medlemmer.
 Rune Halland gjorde en god jobb.
 Nesten alle jubilantene dukket opp.
 Alle som var på festen fikk hver sin pins med logo.
 Til slutt men ikke minst, det var et frieri der som endte godt.
Julebord
Arrangeres 24. november og det er plass til 70 stk. så førstemann til
mølla gjelder her.
Aktivitetsdager
Kjell-Ingar holder på å gjøre ferdig galleriet og i den forbindelse kan
det være kjekt med litt hjelp av og til. Det vil i den forbindelse bli
sendt ut en melding om aktuell dag.
Farmenkomiteèn
Har vært på besøk i Fredrikstad klubben og det var en til som tok på
seg verv her. Mulig at det blir 1-2 til. Vi vil også prøve å tilnærme oss
Moss og Askim klubbene igjen.
Barneaktiviteter
Dette vil foregå en onsdag i måneden og alle juniorer mellom 0-18 år
er velkomne er.
Jägermaskin
Vi har fått vår egen Jägermaskin så heretter blir det en kald og god
en på fredagskvelden og festene.
Neste møte
Da vil vi vise en film av Vetle Magelsen som han har kalt ”siste natt
med gjengen”.....blant annet opptak fra Halden. Denne må ikke
forveksles med originalen.
Marita

STYREMØTE TIRSDAG 16. OKTOBER 2012-10-30
Tilstede: Kjell Ingar, Inger Lisbeth, Flemming, Egil N, Egil B, Per, Bjørn, Joakim,
Pål, Andreas og Grethe.
Cruizinews – oppfordre til å sende inn innlegg
Kjøp og salg
Neste medlemsmøte vise film av Vetle Magelsen etter møtet, ”siste
natten med gjengen” fra Halden.
Nettsidene endre klubbhistorie antall medlemmer/klubblokalet er omgjort
Bilder av klubblokalet på kalenderen
Jubileumsfesten var vellykket, folk var fornøyd
Galleri

bruke det vi har av hyller o. lign. Og se hva vi trenger
Trenger de som holder på hjelp, tar de kontakt (er ikke så store
plassen)onsdag er aktivitetsdag, ta en tur for sosial prat.

Kolleksjon Inger Lisbeth reiser til Moss i morgen, sjekker leveringtider og
utvalg/priser på etterbestilling
Julebord

42 påmeldte hittil, Egil og Grethe sjekker priser på mat
Bukta/Mesanin

Nominasjonslister i avisa i november
Prisliste

legge til kr. 50,- for pins og kr 150,- for grillmerke

Juniorkveld WII og eventuelt film, se hvem som kommer. Vi serverer pølser
Kioskvogn 3 frivillige til å pusse den opp, de ser på løsninger hvordan den skal
innredes. Med mat og kasse
Diplomer er sendt ut, 30 års plaketter deles ut julebord/julemøte

Andreas Ruud kan ha noen overvintringsplasser, send melding til ham hvis
noen trenger
Garasjebesøk

har noen lyst til å ta garasjebesøk? Noen som har lyst til å ta

Over reportasjene?
Klager fra nabo
Prøve å få folk til å bruke nødutgangen når de går ut på fester, lage en platting.

Grethe

Den 24. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å innby til
årets julebord.

Ta med deg partneren din eller kom alene.
Venner og bekjente er også velkomne.

MENY
Det vil bli servert juletallerken, øl og akevitt.
Maten serveres senest klokka 1930.

Prisen pr. person er kr. 300,-.
Det er bindende påmelding.
Vi kan dekke til 70 personer, så vet du at du skal på festen meld deg på.
Påmelding innen den 16. november til
Grethe tlf 97181618
MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN

VELKOMMEN

HEI
HER ER KORTET VI FIKK FRA BRUKERENE PÅ NYGÅRDSHAUGEN
ETTER ÅRETS KJØRETUR.

JUNIORKLUBB
17.OKTOBER HADDE VI JUNIORKLUBB FOR FØRSTE GANG, VI VAR VELDIG
SPENT PÅ HVOR MANGE SOM KOM. 6 JUNIORER KOM I 3 ALDERSGRUPPER, OG
DET VIRKET SOM ALLE HADDE DET BRA.
VI SPILTE BOWLING MED WII, SPILTE BILJARD PRØVDE REFLEKS I MØRKET
OG SPISTE PØLSER OG IS.
HER ER NOEN BILDER.

TIL ALLE JUNIORER
ONSDAG 28. OKTOBER
KL 17.30
MØTES VI PÅ KLUBBEN.

ALLE JUNIORER ER VELKOMNE
NÅ NÆRMER DET SEG JUL
SÅ DENNE ONSDAGEN
SKAL VI LAGE JULEPYNT
OG HA DET GØY.

VI GLEDER OSS TIL Å TREFFES.

VALG 2013
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i februar. Vedlagt vil du
finne valgregler, liste over medlemmene som er stemme / nominasjons berettigede, samt nominasjonsliste.

Det du skal gjøre er å skrive opptil to forslag til kandidater til to av
vervene. Listen kan leveres til valgkomiteen (Per Gerhardt, Marita Dahl
eller Nina Stenersen). Listene kan også legges i postkassa på lokalet
eller sendes pr. post. De fleste velger derimot å levere disse på
medlemsmøtet i november.

MEDLEMSMØTET 12. DESEMBER ER SISTE FRIST FOR
INNLEVERING !!!
NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER :
**Du kan gjerne nominere de samme personene som sitter i styret i dag
(hvis de er på valg)
**Du kan gjerne nominere deg selv.
**Det er ikke nødvendig å skrive det samme navnet flere ganger på det
samme vervet. Det holder med en nominasjon pr verv for at
vedkommende skal bli forespurt om valgdeltakelse.
**Styremedlemer og varamedlemmer vil bli nominert under ett.
**Alle nominasjonslister er anonyme.

VI HÅPER Å FÅ INN SÅ MANGE LISTER SOM MULIG.

FORSLAG TIL ÅRSMØTE
I FØLGE ÅRSMØTEVEDTEKTENE SKAL ALLE FORSLAG TIL
ÅRSMØTE VÆRE STYRET I HENDE INNEN STYREMØTE I
DESEMBER. ALLE FORSLAG KAN LEVERES TIL EN I STYRET
ELLER SENDES TIL KLUBBEN MERK GJERNE KONVOLUTTEN
MED ”FORSLAG TIL ÅRSMØTE”.

§10. Nominasjoner av personvalg til Detroit Cars styre.
 Nominasjon og valgkomité velges under årsmøtet til bruk for neste årsmøte.
 Denne begynner å arbeide senest november i gamle valgår.
 Denne består av 2 stk. som har vært medlem de 2 siste år, samt sittende
sekretær.
 Komiteen skal være arbeidende og tilrettelegge nominasjon og under
valgprosedyre på årsmøtet.
 Alle medlemmer har rett til å nominere sine kandidater/medlemmer.
 Komiteen plikter å undersøke om den nominerte er villig til å stille til valg,
senest 1 måned før valget.
 Nominasjonslister med forslag bør komiteen i hende senest desember måned.
 Kandidater kan reservere seg, men avbud må skje senest 2 uker etter den
endelige nominasjonen foreligger i desember måned.
§ 11. Årsmøte innkalling.
 Årsmøtet skal avholdes i løpet av februar måned og innkalles av styret med
minst 4 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer
minst 8 uker på forhånd, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og
innkomne saker/forslag kan medtaes i den formelle innkallelsen.


Med innkallingen skal følge;
- Dagsorden med årsmøtevedtekter og kjøreplan.
- Forslag på årsberetning.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker og
fremme. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet
senest 6 uker før møtedato. Alle forslag skal publiseres i medlemsavisa.
- Kun innmeldte saker eller forslag kan behandles.



Møte og stemmerett har:
- Alle medlemmer som har betalt kontingent innen 31/1 påfølgende år.
Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett størrelse. Spesielt inviterte personer
uten stemmerett kan komme og belyse en sak.



Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer.
Forhåndsstemmer skal sendes klubbens adresse. Forhåndsstemmene skal
sendes i dobbel konvolutt. Utenpå den ytterste konvolutten skal navn på
stemmegiver være skrevet. Det forhåndstemmes kun ved personvalg.
Forhåndsstemmen skal overleveredes valgkomité og seglet brytes på
årsmøte.



Forslag til kandidater basert på nominasjonslister. Disse må være ferdig
redigert av nominasjon og valgkomité og sendes med årsmøte innkalling.



Budsjett, regnskap og revisjon beretning kan legges til eget møte, når
regnskapet er avsluttet. Alle medlemmer har rett på innsyn i regnskapet på
møtet. Er regnskapet uklart eller uferdig flyttes det til mars møtet.

JULEMESSE!

Vi tar i bruk vårt fine lokale til nok en aktivitet.
Alle har et eller annet som de ikke behøver – legg det for
salg – du beholder selv inntekten.
Vi stiller lokalet til disposisjon.

Lørdag 15. desember
(vi har bord og stoler)
Frammøte med ting og tang mellom 10 og 11 for selgere.
Vi åpner «offisielt» kl 12.00.
Kjøkkenet er åpent med diverse til å spise/drikke.
Alle er velkomne.
Lurer du på noe ring 90041576/93041258.

Så var tiden kommet til Wheels & wings i Varberg. Vi hadde på forehand
booket Best Western hotell, som ligger midt i byen, kort vei til både
cruisingrunden og spise/drikkesteder i sentrum av Varberg. Fra Sarpsborg var vi
Steinar med sin 68 Coronet RT, og sønn Stian. Terje med sin 67 Dart GT, og Ulf
og jeg som passasjerer. Stians Kjæreste fra Orust ble plukket opp på veien ned,
og Tim fra Danmark kom sørfra i sin 68 Firebird conv. Vi kjørte i småregn
nedover, og ved Stenungsund fikk vi melding fra vår danske venn at han
allerede var framme på treffplassen. Der var det et voldsomt regnvær, og med
gress som underlag, så vi for oss et gjørmehull utover treffdagen.

Ved 12-tiden var vi fremme, og da hadde regnet stoppet og det hadde begynt å
tørke opp. Som på de fleste treff, er det en del å se på, både av biler og annet,
men siden vi hadde planer om å benytte hele lørdagen her ute på Getteröen,
satt vi kursen mot sentrum allerede ved 2-tiden. Etter å ha ankommet hotellet,
og fått tildelt parkeringsplass, ble bilene parkert for dagen, og det var på tide
med en kald skummende drikke. Kjøleskapet i minibaren ble fylt opp med mer
av dette stoffet, og vi gikk en liten tur i byen for å se på livet. Cruisingen var da
allerede i gang, selv om den offisielt ikke startet før kl.7 på kvelden.

Vel tilbake på hotellet ble det samling på rommet til Terje og Ulf. Her ble vi
sittende å skåle og juge til sulten meldte seg, og det var på tide å finne en
restaurant for litt annet føde. Alltid moro med slike sammenkomster der
latteren sitter løst, av gamle minner, og nye inntrykk.
Cruisingen i Varberg er ganske godt organisert, med forholdsvis streng kontroll
av hvilke biler som får være med. Alle må ha cruisingpass, og vårt inntrykker at
farten blir ganske fin, og bilene glir greit forbi hele kvelden. Det er områder på
runden hvor det er stillestående, men der hvor vi sto var det fin flyt, og som
alle steder i Sverige et meget variert innhold når det gjelder standarden på
bilene. Her ser du alt fra de flotteste premebilene, til de verste pilsnervognene.
Det er det som gjør det morsomt å se på.

Lørdagen startet med regntunge skyer, men regnet ga seg fort, og når vi kjørte
ut på treffplassen var det ganske tørt, og skylaget begynte å sprekke opp. Det
varte ikke lenge før solen skinte fra neste skyfri himmel, og det ble en riktig fin
dag. Hørte aldri noen tall, men anslagsvis 4-5000 biler må ha funnet veien ut på
Getteröen denne lørdagen, så her var det mye å se på. Siden dette også er et
flystevne, var det underholdning også i luften. Her var det gamle jagerfly og
spesielle akrobatfly som gjorde de utroligste manøvreringer i luftrommet over
treffplassen hele dagen. Det hele ble avsluttet med at Draken, en jetjager fra
det svenske luftforsvaret hadde en fem minutters oppvisning. Det var bare å
holde for ørene og følge med.

Siden dette er ute på en øy, er det naturlig nok bare en vei inn til fastlandet, og
her gjorde den svenske polisen et kupp!!. De hadde nemlig bestemt seg for å

promilleteste de som kom fra treffet denne dagen, noe som resulterte i et
vanvittig trafikk-kaos. Det var som sagt 4-5000 biler, i tillegg et stort antall
besøkende i biler, og alle måtte passere denne kontrollen, og ventetiden for å
komme ut av området var oppimot 4-5 timer for de som sto tidlig i køen. Vi
besluttet å parkere bilen, og isteden ta en liten ferje over til sentrum. Ca 1,5 Km
å gå til ferjeleie, hvor 2 små ferjer kjørte i skysseltrafikk. Da vi ankom ferjene
fant vi fort ut at vi ikke var alene om denne ideen, og et stort antall ventende
personer sto allerede i kø. Disse ferjene, eller båtene vil jeg heller kalle de, tok
hele 12 personer om gangen, og en tur tok ca 15-20 minutter. På toppen av det
hele fikk den ene båten motortrøbbel, og det tok et par timer før denne var
intakt igjen. Vi gikk fra treffplassen ved 4-tiden, og var i byen ca halv 8 på
kvelden. Steinar hadde sett for seg kaoset, og forlot plassen såpass tidlig at han
unngikk kaoset. De hadde da fått tid til og ”kose” seg ved et vannhull i byen
frem til vi kom. Ellers ble Lørdagskvelden temmelig lik fredagen, med en god
middag, god drikke, masse mimring, og mye latter, før vi inntok cruisingen,
også denne dagen uten bil for vår del

.
Søndag er tid for hjemreise, og vår danske venn tok igjen turen sydover og vi
nordover. Vi har det utrolig morsomt på disse turene, og om 3 uker er det på’n
igjen med Viking Run 3-5 august i Roskilde, Danmark som vårt neste treff.
Dette er også et meget fint treff, men litt annerledes enn de fleste, da alt
foregår inne på en kjempe treffplass, og masse underholdning er inkludert i
inngangen.
Mer om dette senere.
Henrik P.

En dame godt opp i årene smakte vodka for første gang.
Det var da merkelig, sa damen, dette lukter akkurat som
medisinen min mann har tatt i alle år.

Jeg har funnet ut at i min alder er det like bra å gå uten BH
- da forsvinner i allefall rynkene i ansiktet!

To blondiner snakker sammen og den ene sier:
-Alle bilmekanikere er svindlere!
Ikke min, svarer den andre
-Han tar bare 200 kroner for å skifte bremselysvæske.

Faren som ser på sin skrubsultne sønn ved middagen:
- Du spiser som et svin, vet du det. Ja, du vet vel hva et
svin er?
Sønnen ser faren rolig i øynene:
- Sønnen til en gammel gris!

KLUBBEFFEKTER VI HAR FOR SALG
På klærne vil det bli brodert klubbmerke, og kan
fåes i forskjellig farge.

Fleece jakke , foret

kr. 300,-

All-round jakke

kr.300,-

Poloshirt

kr.200,-

T-skjorte

kr.150,-

Caps

kr. 100,-

Paraply

kr. 100,-

Lighter

kr.15,-

Lighter m/flaskeåpner

kr. 20,-

Pins

kr. 50,-

Grillmerke

kr. 150,-

Bestilling foretas fortrinnsvis når det er oppnådd
nok antall, dvs 50 artikler med brodering/trykk.
Dette for å holde prisene lave.
Dersom 50 artikler ikke oppnås kan prisen endres
noe.
Fra str. 3 XL øker prisen med kr.12,- pr.plagg

KLUBBLOKALET
HVER ONSDAG JOBBES DET I 2. ETASJE, PLASSEN ER IKKE SÅ STOR DERFOR BLIR
DET IKKE SENT UT MELDING OM DUGNAD. MEN ER DET NOEN SOM HAR LYST
EN ONSDAG ER DET BARE Å KOMME.
HER ER NOEN BILDER PÅ HVA SOM HAR BLITT GJORT, GJØRES OG SKAL GJØRES.

WEBSIDEN VÅR.
Som dere sikkert vet har vi i alle år hatt websiden på serveren til Borg
Svakstrøm, dette har fungert greit i alle år. Men nå 18. oktober fikk vi denne
mailen.

Hei,
Dere har websidene til Detroitcars.net på serverene til Borg Svakstrøm. Dette har vært en gratistjeneste via Ingar Karlsen fra mange år tilbake. Dessverre så må denne serveren nå bøte med livet, og
det vil resultere i at websiden deres også må avvikles. Vi kan være behjelpelig med ny server som
dette kan kjøres på, men da som en normal betalbar tjeneste hos oss. Hører fra dere innen kort tid
om dere ønsker nytt område å legge websidene på. Prisen er for øvrig 95,- pr. mnd. for web, og 65,pr. mnd. for domenet og tegnes for 1 år av gangen.

Dette gjorde at vi fikk en ekstra jobb, og det blir nok en overgangsperiode før
alt er på plass på sidene.
Det jobbes mye med saken og det har blitt en ny adresse, men ellers skal alt bli
det samme.

NY ADRESSE www.detroitcars.no
(Gamle var www.detroitcars.net )

VELKOMMEN VÅRT SHOWROM
NORDBYVEIEN 17 B, 1400 SKI
VI HAR MANGE NYHETER I ÅR!
Sjekk vår hjemmeside: www.countrywear.no
Alt innen Country klær:
Boots
Skjorter
Skinnklær - Jakker – Bukser – Skjørt – Vester
Chaps – Mini-chaps – Dansebelter - Dansesko
Hatter – Belter – Tilbehør
T-shirt damer – Long John
Barneklær – Barneboots
Oldtimer-klær
Vi har også kunder fra Blues og AmCar - miljøet

VELKOMMEN INN FOR EN HYGGELIG PRAT!

Howdy!
Torfinn Helberg mobil: 47331840
torfinn@countrywear.no

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
TLF. 99 46 27 98
Web: http://www.detroitcars.no
E-post: post@detroitcars.net

STYRET ÅR 2012
FORMANN
VISEFORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

KASSERER

Kjell Ingar Olsen

kjell-io@online.no

91646035

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Marita Dahl

marita-dahl@hotmail.com

93431119

STYREMEDLEM

Bjørn Vidar Johannessen

bjoer-vi@online.no

93490841

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Pål Jacobsen

pa-jacob@online.no

90679497

VARAMEDLEM

tantepen@yahoo.no

95065269

VARAMEDLEM

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Flemming Sørlie

info@sorliedesign.no

91556215

VARAMEDLEM

Andreas Ruud

andreasruud90@gmail.com 92493616

VARAMEDLEM

Joakim Larsen

Joakim_lars@hotmail.com

91340415

VARAMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon for å bli registrert.
Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en
melding til 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Grasrotandelen
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper
Utlån av verktøy
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.
Verktøy og lånelister finner du i andre etasje.
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann.
Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557

B

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
14.
nov.
20.
nov.
24.
nov.
28.
nov.
1. des.

Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Julebord, Klubblokalet

Detroit Cars

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

3. des.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

Junior Klubb

Deadline neste
klubbavis
28 NOV

Kl
18,30
Kl
18.30
Kl
19,00
Kl
17,30
Kl
11,00
Kl
18,30

