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Hei, november allerede og mørkt og trist har dere
vært noen dager. Men fortvil ikke snart kommer
herlige desember og sola snur og det blir lysere.
En liten opplysning.....
Flere ringer og ønsker å bruke klubblokalet til
private arrangement, det er fullt mulig å gjøre det
ved å betale for bruk av klubbmedlemmer. Men vi
har ikke utleie som før, nå er det kun for
medlemmer og de må ta lokalet som det er og
rydde og vaske etter bruk. Det er ingen som gjør
dette for dere lenger hverken før eller etter, den tid
er forbi. Og ettersom klubblokalet blir brukt av
medlemmene og det er medlemmer som ønsker å
bruke det privat, er det ingen som gjør en ekstra
dugnadsjobb i forkant.
Jeg er fortsatt gla` for stoff til avisen send til
89chevy@online.no
Grethe

Boppin´ Kid i USA

I sommer dro jeg på min 10.ende USA-tur.
Over 4000 km og åtte stater ga mange inntrykk.

Disse inntrykkene vil jeg dele med DEG på november-møtet.

Håper DU kommer?

Medlemsmøte 8.10. 2014
Tilstede, 31 sen. 2 jun.
Nygårdshaugen, ønskelig at flere stiller med bil, meld dere på neste gang.
Bilens dag, Egil B. i møte med N.A.F, de var var veldig fornøyde, neste år
har vi kvote på 5 biler.
Orientering ang. innmelding av nye med.
Hallowenfest for jun. med. 29 oct.
Bilhobbykonferanse Lillestrøm 11 oct, Egil B. og Arild representerer
Detroits Cars.
Div. ang. hengerfester.
Så avslutta vi møtet med utlodning.
Sven

Styremøte 14 oct. 2014
Tilstede, Inger Lisbeth, Veronica, Kjell Ingar, Runar, Flemming, Egil N,
Egil B., Arild, Ole Petter, Per, Grete, Ronny, Sven
Egil B. orienterte i fra bilmessa i Lillestrøm
Diskusjon ang. innmeldingsskjema på nett.
Cruzinews, undersøke priser på trykking.
Magelsen kommer på medlemsmøte 12.nov. med ref. og bilder fra U.S.A turene
sine.
Vinterforb. av container.
Julebordpåmeld., med. møte 12. nov.
Innkjøp av ny P.C.
Sven

Halloween Fest
29/10-14
Onsdag den 29.10.14 hade vi halloween kveld for barna.
Sju barn dukket opp. Utkledd og skumle:)
Vi serverte pizza, kake og selvfølgelig gotteri.
Lokalet var pyntet med skumle ting, og ungene koste seg
med film og gotteri.
Ettersom vi hadde handlet til flere barn, fikk alle
med seg godtepose hjem:)
Hilsen Veronica & Nina

Juleverksted
Onsdag 26. November
&
Torsdag 11. Desember
Nå er det igjen tid for juleverksted.
Da det er vanskelig å planlegge på forhånd,
har vi bestämt oss for påmelding.
Da blir det lettere og vite ca hva vi må handle inn.
(ikke bindende)
Alle barn og voksne er hjertelig velkommen.
Barna får også mat og drikke.
Meld deg på til :
Veronica 907 00 765 eller Nina 924 43 799

VALG 2015
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, Trine
Johansen 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 10. 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.

USA 2014
Helt siden forrige tur i 2012, har vi pratet om hvilke stater som vi ønsket å besøke på denne turen. Det var
kommet ønsker fra flere å gjenoppleve Nashville, så Tennessee var da selvskrevet. Sørstatene var også
nevnt ganske tidlig, så da er mye av grovplanen klar. Og dette er litt av kjernen ved disse turene våre,
nemlig planleggingsmøter i god tid før selve turen, hvor mimring av tidligere turer, og planlegging av ruten
for neste er en vesentlig del. Når da grovplanen var lagt, er det min oppgave å Google områdene for treff,
museum og andre bil-relaterte ting vi kan finne. Flyruten som passet best denne gangen var Norwegians
direkterute til Orlando Florida, så en februarkveld bestilte vi billetter. Ikke tenkte vi da på at vi skulle reise
11.september, at det var 13 år siden terrorhandlingen og at Dreamliner hadde fått en del kritikk for
forsinkelser!! Pytt-Pytt, vi er ikke spesielt overtroiske, og denne dagen er vel muligens den sikreste å fly?
Tiden frem til avreise går fort, og 11.september kl.12.00, sto Vidar klar utenfor huset mitt på Lande, og jeg
var klar for avhenting. Med seg i bilen hadde han Steinar og Ulf, så denne gangen var det fire med i
reisefølget.
Etter en flytur på 10 timer landet vi i Orlando ca. 21.30, 0g etter immigrasjonskontrollen var det ut for å
hente leiebilen, som denne gang ble en ny Ford Expedition. En liten time senere, var vi ved vårt første
hotell på Daytona speedway, vi hadde da vært våkene omtrent ett døgn, så nå var det godt å få seg litt
søvn.
Den første morgene våknet vi til et voldsomt regnvær, men det var kortvarig, og like etter skinte solen, og
varmen slo imot oss, før vi satt oss i bilen og kjørte kystveien nordover. Vi stoppet i byen Sant Augustin og
prøvde badevannet, før vi kjørte videre til vårt egentlig første mål.

Og det var Savannah, Georgia. Her skulle det være biltreff på lørdag formiddag, og vi fant et motell ikke
langt fra treffplassen, men fredagskvelden benyttet vi til å se Savannah Old Town. Her har Savannah River
har sitt utløp, og det var tidligere fabrikker og utskipning midt i sentrum, disse lokalene var nå delvis gjort
om til turistområder med restauranter og butikker, men hadde beholdt sitt gamle industripreg.

Jeg hadde på forehånd vært i kontakt med lederen av arrangørklubben «ole skool cruizers», og vi ble godt
mottatt. Som de sa: synd vi ikke har premie for longest distance. Ellers var det der, som på de fleste
amerikanske treff en ufattelig mengde premier. Mister litt respekten for biler til salgs på e-bay der bilen er

avbildet med masse premier i forgrunnen. Dette betyr, i mange tilfeller, intet annet enn hvor mange
biltreff den har vært med på!

Det var biler i mange kategorier, men de aller fleste var ombygd, og standarden varierte fra meget
amatørmessig til flotte utstillingsbiler. De ser på bilen med ganske andre øyer en oss, og alle har sitt
personlige preg på sin bil, og ofte har de eid bilen i veldig mange år.
Vi hadde uansett en fin lørdag formiddag, men varmen og fuktigheten i luften denne første dagen vår, var
nesten ulevelig for oss nordboere, så vi bestemte oss for å sette kursen nordover mot Atlanta og Summit
Racing.

Jeg hadde vært i kontakt med Kent Johansen fra Fredrikstad, som har bosatt seg i Elijah, ikke langt fra
Atlanta, så etter å ha trålet hyllene på Summit, tok vi turen innom Kent og hans kone Lori. De loset oss til et
Steak house, og etter en bedre middag fant vi oss et motell oppe i fjellheimen ikke langt fra der de bor.

Under middagen fortalte vi at neste stopp var Chattanooga, og da tipset de oss om et par severdigheter
som man må oppleve når man er der. Det er Ruby Falls, og Rock city. Ruby falls, er USAs største
underjordiske foss, og fra toppen av Rock City kan man i klarvær se 7 forskjellige stater.

Selv hadde vi planlagt et besøk på Honest Charley’s Speed Shop, der de bl.a. har deler til Steinars ElCamino Choo-Choo. Nå viste det seg at en som fortsatt jobber der, og er eier av Honest Charles, Mike
Godman, var en av de som hadde designet spesialutgaven av El Camino SS som fikk navnet Choo Choo
Custom. Det er originalt sidepipes på disse bilene, og Steinar manglet den delen som stikker frem foran
bakhjulet. Mike hadde et ex. av prototypen til denne delen liggende på hylla og han insisterte på at den
skulle Steinar få. Han syntes det var spesielt at en fra Norge hadde en av 861 produserte!

Det vi ikke visste, var at Honest Charley hadde et privat motormuseum i bakgården, med guiding hver dag
kl.10.00. Vi var der halv 10, så dette kunne ikke passet bedre! Her var det en imponerende samling Hot
Rod’s gamle motorsykler, spesielle motorer og kjøretøy. Blant annet Chevrolet’s første bil med V8, som
ikke ble bygget i 1955 som mange tror, men allerede i 1917!

Fra Chattanooga gikk turen videre til Nashville, og dette er byen som bare må oppleves! Fra barene
nedover Broadway strømmer det musikk ut i gatene fra band og artister som venter på å bli oppdaget.

Vi fortsetter med Henrik`s reisebrev i neste avis....

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 2014
FORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

VISEFORMANN

tantepen@yahoo.no

95065269

KASSERER

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Kjell Ingar Olsen

kjell-io@online.no

91646035

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Sven H. Johansen

tingjoh@online.no

48057575

STYREMEDLEM

Ole Petter Sæland

ole_ffk@hotmail.com

41265978

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Andreas Ruud

andreasruud90@gmail.com 92493616

VARAMEDLEM

Flemming Sørlie

flemming.sorlie@me.com

91556215

VARAMEDLEM

Runar Elverhøi

relverh@online.no

99692983

VARAMEDLEM

Arild Olsen

arild@multirep.no

90500347

VARAMEDLEM

Veronica Roos

veroos@hotmail.com

90700765

Marte Karlsen

martemilie@hotmail.com 91712800

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
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12.
nov.
18.
nov.
26.
nov.
29.
nov.
1. des.
6. des.

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
Medlemsmøte klubblokalet
Detroit Cars
Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Juleverksted for juniorer på klubblokalet

Detroit Cars

Julebord, Klubblokalet

Detroit Cars

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars
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Kl
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Deadline neste
klubbavis
26 NOV

