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ÅRETS MEDARBEIDERE

Martin Strand

REDAKTØRENS
SIDE

JOURNALISTER

Hallo!

I CRUZINEWS
REDAKTØR

Alle klubbens medlemmer
FORSIDE

Første vårmåned! Starter veldig kald, men ser ut til at det blir
mildere ganske snart! Greit å slippe å legge om til piggdekk i
påskecruisinga…

Gjermund Jansen
BAKSIDE
Per Gerhardt
MØTEREFERATER
Connie Løvlie Spetaas
FORMANN HAR ORDET

Tenkte det kunne være greit med en kjøp å salg side! Det er mange i
klubben som har mye rart, og andre sitter kanskje å lurer på hvor
man skal finne en del osv… Da er det jo teit at kanskje delen ligger
hos en annen i klubben, eller om man skal selge en bil, å den blir
solgt til Tromsø når det egentlig sitter en i samme lokale og
drømmer om bilen….
Så, om du har noe og selge, eller er på jakt etter en del, Send meg
en mail, med en kort tekst og evnt. Ett bilde, så setter jeg det inn.
Det kan være hva som helst… ( i allefall så lenge plassen tillater
det)

Egil Berby

Men… Om ingen av dere gidder å sende inn noe, så blir det heller
ikke noe av. Jeg gir det en mulighet, så ser vi…

MØTEINNKALLELSE

Alt av stoff sendes til : Martinstrand1981@gmail.com

Egil Berby
Og, om noe sendes, plukk ut de beste bildene, og lag en liten tekst….

TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

* bro

Da var årsmøtet over og vi fikk 3 nye inn i styret. Velkommen til dem. Vi har nå også fått Martin
Strand som egen redaktør, (i grunn ingen forandring) han vil være mer fri til å ta inn stoff til avisen,
det er bare å sende inn så redigerer han fra sitt hjemme kontor (martinstrand1981@gmail.com) ,
tlf. er 95229839.
Det nærmer seg påske cruising i år blir det et tettere samarbeid med Olavspuben på Greåker hvor
det blir konsert på kvelden med Matchless , quiz etter kjøreturen og muligens noe premiering . Vi er
veldig velkommen på Olavspuben som i år har nytt vertskap, men før det blir det nok en tur til Bulder
en kveld for å ta en titt eller en liten reparasjon. Lurt å benytte Bulder da de har utstyr som en ikke
har i garasjen. Det er gutter som liker gamle biler og er dyktige og hyggelige, når var du under bilen
sist? Bulder tar gjerne imot flere da det sist var litt få. ( 26. mars). Se egen invitasjon.

Noe annet som har dukket opp er at i juni 2017 har forskrifter om brann sikring ved arrangement
større enn 500 personer (her er jo vi) må man søke brannvesenet om tillatelse i tillegg til politiet. Det
utløser en hel del krav som vi må forholde oss til. Heldigvis har vi en person (Erik Normann Larsen)
som er godt kjent med problematikken og papir mølla som er villig til å hjelpe oss. Får vi ikke tillatelse
til å avholde mønstringen er vi i trøbbel. Mer om dette etter hvert.
Dugnadsfesten er avholdt med ca. 26 tilstede, trivelig men det er plass til mange flere og flere hadde
sikkert fortjent å være med. Det var øl og pizza til alle. Artig at det blir gjort noe for de minste også
det er faktisk fler enn man kunne tro. Takk til de som ordner opp. Lokalet var veldig fint pyntet, skal
ikke se bort ifra at det blir noen «bilgale» her når de vokser til. Det ser ut som vi kan få mer sving på
lotteri på møtene da en av de nye var villige til å dra i gang igjen da Nina stadig er opptatt på
onsdager, ikke sant Bjørg.
Man kan tillate seg å filosofere litt når man har plass til det for i skrivende stund er det ca. en måned
til at bilsesongen starter, nemlig Påskecruisinga på langfredag. Når man ser ut og tar med seg
termometret i samme slengen minner det ikke stort om første vår dag. Det bør endre seg kraftig om
det skal bli en trivelig kjøretur og dag. Store endringer må til, vi har fått velsignelse av senterleder på
Amfi-Borg og søknad ligger hos Politiet, så vi håper det beste. Turen i år blir ikke av det korteste
slaget men bilene har jo hjul og uansett er det nok noe galt i år også okke som. Vi får bare håpe vår
herre liker våre biler og sørger for godt vær.

EgBe

FREDAGSHYGGE
Hva er det? Det er medlemmer som ønsker å møtes, ha det
hyggelig og skravle om bil og alt mulig annet. Hittil har det
vært flest hannkjønn, men disse og de få damer som har vært
innom ønsker at flere damer stikker innom.
Noen bilder fra fredag 19. februar.

Foto og tekst: Grethe

---Minner---

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 14. mars
Ca. kl. 18.30

Agenda:
• Kveld hos Bulder, v/Tom Lilleborgen.
• Påskecruising med noe attått, v/Ronny Marcussen.
• Sikkerhet på Østfldmønstringa 1. mai, v/Inger Lisbeth Ø. Aaserud.
• Eventuelt.

1

Styremøte 21.02.2018

Tilstede: 14 pluss en gjest.

Styresiden i avisen kommer 1 gang så ligger den deretter på nettet.
Per er ikke hjemme neste måned, så noen må hente den. Den må også ut på
nettet. Per ordner noen.
Martin er ikke i styret men er fortsatt redaktør.
Greit og relativt årsmøte men var noen justeringer på årsberetningen.
Forsikring: ble anbefalt og være der vi er.

Erik Normann Larsen tar ordet og forklarer oss om dette med frivillig arbeid.
Dette har vi gått igjennom.
Tur til Bulder før Påskecruisingen. Høre om uke 11-12. Tom ordner dette.
Klubbmøte blir 14 mars og styremøte blir flyttet til 21. Egil kan ikke på
Klubbmøte. Er greit å flytte styremøter men ikke klubbmøter.
Påskecruising: Olavs er på stell.
Forespørsel fra en som vil selge mat. Vi sa ja.
Rydding av plassen og andre detaljer tar vi på neste møte.
Dugnadsfest Ronny står i baren.
Kioskvogna må være klar til 1 mai det går litt trått.
Høre om den andre vogna til 1 mai også.
Trenger ny nøkkelperson på loddsalg: Bjørg tok jobben.
Eventuelt:
Det tar litt av på fredagen det var over 30 sist. Lokalet må vaskes. Til nå har det
vært de samme. Man setter opp en skål til betaling av vask så ordner dette seg.
Alle som bruker lokalet må vaske og rydde etter seg.

Årsmøte/Medlemsmøte 14.02.2018

Tilstede: 35.
1. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.
Egil B er møteleder, Connie S er referent.
2. Godkjenning av årsberetning.
Egil leser denne.
Noen justeringer.
-det var 3 medlemmer på dommerkurs.
-var 22 biler i 17 mai toget.
-Vi var ikke sammen med Borg Motorhistorisk 6 juni.
-Det var cruising til Strømstad på Cars On The Farm.
-Var ikke Agnalt på påskecruisingen.
Denne ble godtatt med justeringer.
3. Godkjenning av regnskap.
-Nedgang i medlemskontingent.
-Omtrent det samme i kiosken som året før.
-1 mai bedre enn året før.
-Litt mindre på påskecruisingen.
-Ikke noe fra Sarpsborg kommune.
-Litt mindre i momskompensasjon.
-Mest var på reparasjoner av kjøkkengulv.
-Varebeholdning er ganske lik.
-Mindre i Nordea enn det det står.
Resultat: Overskudd.
Regnskapet er Godkjent.
4. Valg av nytt styre.
Viseformann: Inger Lisbeth Østli Aaserød. OK
Kasserer: Kjell – Ingar Olsen. OK
Hjelpesekretær: Connie Spetaas. OK
Styremedlemmer: Malin Hansen og Ronny Marcussen. OK
Varamedlemmer: Arild Olsen, Trond Gundersen, Andreas Spetaas,
Johannes Wastvedt Henriksen, Bjørg Karlsen, Ola Karlsen. OK
5. Valg av nominasjon og valg komite.
Per G kan finne noen.

6. Revisor. Kasserer får fullmakt.
7. forslag til årsmøte. Styre får hjemmel.

Medlemsmøtet:
Forslag til årsmøte går over i 1 punkt på medlemsmøte. Siden vi får lov til
å se på dette så snakker vi med både IF og Amcar. Vi har vært heldige at
det ikke har skjedd noe.
Erik Normann Larsen kommer på styremøte og forklarer dette mer.
Trivelige fredan 16 februar.
Dugnadsfest 24 februar.
Juniorkveld 28 februar.
Lest og godkjent av Trond Gundersen og Terje
Holm

Tradisjonen fortsetter og vi starter turen
fra Amfi Borg kl. 15:00. Vi kjører en god
runde og ender på Olavs Pub hvor
Matchless spiller.
Siden dette er blitt så populært og det er
en del forarbeid for klubben er det en
deltakeravgift på kr. 50,- pr. bil.
Det trekkes 3 vinnere, som vinner en
pengegave på kr. 500,-

Chevrolet motor
Chevrolet 194 cui rekkseks fra
60 tall selges.
HEI fordeler, rochester monojet
forgasser, nye pluggledninger.
Har alltid startet og gått i min
eie. Kr. 4000,- Ring for mer info
Anders, tlf: 414 42 863

Adapter

Chevrolet Luftfilter

Helt ny forgasser adapter
fra en ports gasser til
weber selges.

Orginal luftfilter til eldre
Chevrolet selges. Dette er
av typen som fylles med
olje.

Kr. 500,Kr. 500,Anders, tlf: 414 42 863

Anders, tlf: 414 42 863

Sollux 24 ac i meget god stand!
Ny Kalesje 2017
Overhalt gear 2016
Bra, pålitelig Yanmar 33qm

ØNSKES
KJØPT!!

Selges kr. 55 000,Martin, tlf 952 29 839

Annonser sendes
martinstrand1981@gmail.com

Opplagshenger/Traktorhenger
Passer til Snekke og annen båt opp til ca 24 fot.
Kr. 3 000,Martin, tlf 952 29 839

Enten det er ønskes kjøpt, eller
til salgs

Bulder stiller fra kl. 1500 til kl. 21 med mekaniker Jan Erik
Andersen (medlem) for å bistå medlemmene i bruk av utstyr.
Det blir mulig å benytte diverse verksted utstyr slik som 4
søylet 4 tonns løftebukk – 2søylet 2 tonns løftebukk.10 m
lang grav og bremse prøver. Det blir muligheter for en
forstillings kontroll (spesielt for 50 tallere er det viktig da de
ikke er til EU kontroll). En titt under om noe ikke er som det
burde, man er ikke så ofte under hvis man ikke har løfte bukk.
Det vil også bli anledning til å bytte olje+ filter. Bulder har
kontakt med Telas (Terje Langaker) som har klassisk olje fra
Bardahl.
SETT AV KVELDEN HOS BULDER Mandag 26 Mars FRA KL
1500.

KLUBBINFO

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

KLUBBENS ADRESSE:
Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
Web: http://www.detroitcars.no
E-post: post@detroitcars.net

STYRET ÅR 2017
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

97564337/91646035jobb

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Connie Løvlie Spetaas

connieasbjornsen@gmail.com

97632772

STYREMEDLEM

Tom Lilleborgen

to-r-lil@online.no

95253131

STYREMEDLEM

Per Olav Andresen

poa-poa@hotmail.com

91768143

STYREMEDLEM

Malin Hansen

malinth-91@hotmail.com

99338943

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Arild Olsen

arild@multirep.no

905 00347

VARAMEDLEM

Trond Gundersen

trgunder@start.no

91697008

VARAMEDLEM

Johannes Wastvedt

VARAMEDLEM

Arild Olsen

VARAMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM

Andreas Spetaas

97470189

Henriksen

Ola Karlsen
Bjøtg T Karlsen

90500347
andreas.spetaas@bravida.no

95899562
913 67 792
954 48 380

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf: 950 65 269
eller mail: tantepen@yahoo.no 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 950 65 269 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Utlån av verktøy
Ta kontakt med formann Egil Berby, 69 13 21 66/900 41 576
Motorbukk og ”elefant” kontakt Vidar Elvestad, 908 28 557

