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Da er vi i februar, det betyr årsmøte og nytt styre i
klubben.
I Cruzinews denne gangen er det innbydelse til
cowboy fest den 9 mars. Med mat og trubadur så
da er det bare melde seg på til Johannes.
detroitcars.no er det link som heter kalender , der
står alle arrangement og alt som skjer på
klubblokalet.

Per Gerhardt

Bilder og referater fra treff mottas med glede og
takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.
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ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato 13. februar 2018
Ca. kl. 18.30

Agenda:

Årsmøte
1. Valg av møteleder – referent – to til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning av årsberetning.
3. Godkjenning av regnskap,
4. Valg av nytt styre.
5. Valg av nominasjon og valgkomite.
6. Forslag revisor – kasserer får fullmakt.

MEDLEMSMØTE.



 Fast fest komite, min 3 personer
 Oppgradering/utvikling av klubbsiden, trenger data hjelp.
Samarbeid med Per Willy Gerhart
Western fest 9. mars (se egen innbydelse) Kåring av beste western antrekk.
 Eventuelt.

DETROIT NEWS FEBRUAR 2019
Da er det nye år i gang, med gleder og sorger. Da det er nye ting på gang (les avis og medlemskort)
kan der jo fort oppstå noe krøll , vi er tross alt amatører. Mannen du kan ta det opp med er Kjell Ingar
Olsen telf. 97564337 han styrer med medlemskort som nå er i ny format som skal kunne brukes i
flere år. Har du ikke fått avisen på papir er han den som sørger for at du kommer inn på utsendelses
liste. Vil du ha på nett så må han også få mailadressen din. Er det noen som også har det gamle konto
nr. på sin PC så er det riktige 1503.27.48640
Liker du å støtte noe som betyr noe eller som er en god sak og som du vet at det du gir kommer til
nytte, UTEN at du får noe i handa eller økonomisk gevinst. Rett og slett noe som har gagnet deg og
har gjord din situasjon bedre og problemene mindre? Både deg selv og andre. Hva tenker jeg på? Går
vi 45 år tilbake var det så mye vanskeligheter med det meste rundt det å kjøpe-registrer- og utstyr
på en amerikansk bil. De som er 45 år i dag vet lite om dette, takket være klubbene og den gang
AMERICA CAR CLUB (som ble bakket opp av klubbene) er vi der vi er nå. Med klubbene i ryggen
arbeider de videre og klubbene kan ha sine arrangement til glede for alle. Bare ved å være der har
klubbene oppnår disse en status som blir respektert rundt det hele land. Ved å støtte opp med sitt
medlemskap kan alle klubber leve videre. Dessverre vil enkelt mennesker stille veldig svakt hvis en
skal prøve å nå fram med akkurat sitt problem. Men når det står mange bak denne ene fra sør til
nord, ja da er jo muligheten svært stor. Selv om en kan lene seg tilbake å si det «det ernte så fali å
stå alene, vi har det jo bra» så lure fremtiden med forandringer til det verre,så her må vi «hølle i
hop» bare ved å være med.
Et eksempel på « gamle dager», kanskje det er glemt , men likevel var det uvirkelige virkelig. Du står
der med penger og vil kjøpe ny bil (4 bilforhandlere i Sarpsborg den gang 1958) snakker med en
selger (ikke mange da) , han sier du må søke samferselsnemda og begrunne hvorfor akkurat du
trenger bil???? Og jeg tror ikke du får kjøpe bil !!!! , men jeg kan skrive deg på en liste når en bytter
bil så kan du kanskje få kjøpt denne !!! Slik var det for bare 60 år siden her i Norge og det var
Norges storting med Einar Gerhardsen i spissen, og slik hadde det da vært i 13 år og skulle fortsette
et par år til. Fullstendig uforståelig i dag når kjøretøy nå er 250 år gammelt. Kan slikt skje i dag?
neppe men å regulere kjøring eller gjøre den så dyr at garasjen blir tilholdsstedet hvor man kan se,
men ikke røre, utopi. Vel se til OSLO hvor det arbeides aktivt for å bli kvitt bilen, med fanatikere ved
roret vet en aldri hvor skuta går. SÅ

MORALEN MÅ Bli ,VÆR MED Å STÅ IMOT.

Det lakker mot årsmøte og da får vi se hvilke koster som gir seg og hvilke som kommer inn og hvilke
som fortsatt vi være med å feie. Vi vil også høre om den økonomiske ståa (husk dårlig 1mai) og alt vi
har foretatt oss i løpet av året. En av de viktigste fordelene du so medlem har er vår forsikring av, ja
nettopp deg. Visste du ikke det? Vel slik er det , er du med på noe i klubbens regi og gjør en jobb
eller dugnad er du forsikret. Vi vil ikke at våre medlemmer skal lide om man er uheldig, skader skjer
overalt her i livet. Premien er inkludert i medlemskapet. Vi tror at året som kommer vil gi en ny giv
for oss som liker gamle eller litt spesielle biler, det viktigste som sikkert vil skje er åpningen av et
Nasjonalt kjøretøy museum på Hunderfossen andre uke i juni. Da håper jeg at Lillehammer fylles med
så mye kjøretøy at hele regionen får hakeslepp. Vi må avholde Farmen da forberedelsene til denne er
forberedelsene kommet så langt at den må vi avholde og den er jo artig de også. Men alle drar jo ikke
dit. EGBE

Medlemsmøte 09.01.2019

Tilstede:27
Ønsker alle velkommen til det første møte i 2019.
Siste mulighet for nominering i dag.
Litt fra Østlandsforum. Innspill til styrene fra arbeidsgrupper derfra. Vi må
stadig forbedre oss.
Ekstra jubilant: Egil Nygård har blitt æresmedlem. Per leverer til han.
Eventuelt: Det jobbes med Borg. Positivt svar. Både påskecruising og 1 mai.

Styremøte 16.1.2019

Tilstede 15.

Avisen. Ble sendt ut litt sent. Ikke vår feil, har skjedd noe hos trykkeriet.
Møtet: Greit. Er en gjeng som kommer hver gang.
Økonomi. Kommer på årsmøtet.
Vært å tittet på kampenes. En del som må gjøres og vet ikke hvor lang leietid
det er. Men blir jobbet med.
Jobber med gjerdesaken. De som vi kunne få kjøpt var ikke aktuelle allikevel.
Hyggelig svar fra Amfi Borg. Men vi må varsle naboer.
Legge noen ekstra aviser på klubben?
Det skjedde en teknisk feil da man skulle sende ut sms om at avisen var ute.
Derfor kom det ikke noe denne gangen. Men det vil bli sendt ut sms.
Kanskje vi skulle hatt en årsfest i stedet for dugnadsfesten. Mange andre
klubber har dette. Vi tygger litt på det.
Juniorgruppa: satt opp noen datoer. Vært lite men det blir ordnet nå.
Cowboy fest. Johannes styrer dette.

VALG 2019
DISSE STILLER TIL VALG
OG ER VALG KOMITEENS FORSLAG TIL NYE STYREMEDLEMMER

FORMANN

EGIL BERBY

SEKRETÆR

PER GERHARDT

STYREMEDLEMMER BJØRG KARLSEN
TOM LILLEBORGEN

VARAMEDLEMMER LEIF NIELSEN
ANDREAS SPETAAS
MORTEN GYRING
JOHANNES WASTVEDT HENRIKSEN
OLA KARLSEN
ROY OLAFSEN
REDAKTØR

ANNIKKEN KRISTIANSEN

Dette er valgkomiteens forslag som baserer seg på innkomne nominasjonslister
og kandidatenes utviste interesse for klubben og dens drift.

I GARASJEN
Da har jeg startet opp med garasje besøk, for å se hva medlemmer har for noen prosjekter.
I helgen var jeg i Uvdal og besøkte Øyvind Amundsen og sønn Magnus. De har vært
medlemmer av Detroit Cars i 10 år. Og har stor interesse for amerikanere.

Bil interessen slo ordentlig til da Øyvind var 15 år og ble med på treff i en Ford Fairlane. Han
har alltid hatt interesse for biler, men etter den turen var det ingen tvil om at det skulle inn en
amerikansk bil.
Magnus er da oppvokst med gamle biler og treff, interessen vokste bare mer jo eldre han ble.
Nå står bilen klar når han fyller 18 år i Mai.

Ford Contry Sedan 1963 / eier Magnus
390 motor, med cruis-o-matic og stor stereo.

Oldsmobile 1971 / eier Øyvind
455 motor, TH 200 4 kasse, TBI

Forden kjøpte de fra Fredrikstad, hentet bilen høsten 2016. Oldsmobilen tok Øyvind inn fra
Fort Lauderdale i 2011.
Prosjektet før bilsesongen er å bytte radiator på oldsen. Mens Forden er det eksosanlegg,
bakaksel og andre små ting.

Magnus har også ett annet prosjekt han har nemlig er 1975 Gremlin som han jobber med
innimellom Forden. Står igjen masse jobb og regner ikke med at den rekker denne bil
sesongen. Bilen komme fra Hafslundsøy.

Motoren til Gremlin står klar som vi ser. Men er nok litt jobb før denne er på veien.
Drømmebilen?
Der er begge enig at det ikke er mulig å nevne 1 bil, Da det er mange biler de begge kunne
tenke seg.
Angrer på å ha solgt?
Magnus har ikke rekt å selge noen biler ennå, kanskje ikke så rart da han snart er 18 år.
Mens Øyvind angrer på alle og spesielt Lincoln og hans gamle snøskuter.

Snøskuter LYNX er nok heller sjeldent å se i
garasjene i sarpsborg.
Kom noen flere særpinger når vi var i garasjen, og jeg tror vel også eksos anlegget på Forden
ble ferdig på lørdag denne helgen. Med mange tilskuere og god hjelp kunne Magnus si seg
ferdig med det prosjektet.

Hva av biler som har vært i garasjen tidligere?
1979 Dodge aspen var den første bilen så kom, 1957 Ford 2 dørs hardtop, 1966 Pontiac 2+2
Convertible, 1957 Ford Ranchero, 1957 Ford Fairlane 2 dørs hardtop, 2000 Chevrolet Silverado
Pickup, 1957 Ford Skyliner, 1976 Lincoln continental, 1996 Chevrolet Silverado Pickup, så
komme den jeg har nå 1971 Oldsmobile Convertible, 1967 Lincoln convertible, så kom 1963
Ford country sedan, 1958 Chrysler New Yorker.

1957 Ford Fairlane

1967 Lincoln Convertible

Her er ett av de gamle bilene som Øyvind har eid tidligere.

Magnus har virkelig begynt å forberede 18 årsdagen, Han har kun oppkjøring igjen på
førerkortet, så vi for krysse fingrene at han klarer det. Ellers er han allerede i gang med å lage
seg BAR, De kjørte hjemmefra kl 06 på morningen fra Uvdal til Hvaler. For der var denne baren
han ville ha. Men den er fortsatt tom for alkohol, men regner med at den bli full i Mai måned.
Annikken N. Kristiansen

FREDAGS HYGGE PÅ KLUBBEN
VI FORTSETTER MED FREDAGS HYGGE PÅ KLUBBEN DEN 3 FREDAGEN HVER
MÅNED HELE VINTER HALVÅRET.

LØRDAGS CAFE`
Lørdags cafe `første lørdagen i måned fra september til mai.
2 Mars ønsker vi alle velkommen, da serverer vi snitter.

HUMOR
En blondine, en rødhåret og en brunette var alle
faret vild i ørkenen. De fant så en lampe og gned
den. En ånd dukkede opp og gav dem hver et
ønske. Den rødhårede ønskede, at være der
hjemme. Poof! Hun var tilbake hjemme. Brunette
ønskede at være hjemme med sin familie. Poof! Hun
var tilbake med sin familie. Den blondinen sagde så,
“Awwww, jeg ønsker mine venner var her.”

Fire fedre diskuterte hvem av sønnene som var mest
gavmilde. Men den ene måtte bort litt å fikse noe. Så
de tre andre sto igjen sa den første faren: Sønnen min
er så gavmild at han ga en Ferrari i gave til en kamerat.
nr2: Sønnen min er så gavmild at han kjøpte
sydenreise for han og kameraten. nr3: Sønnen min er
så gavmild at han kjøpte en kjempe stor båt til
kameraten sin.
Så kom den fjerde faren tilbake. Hva har sønnen ditt
gitt da, sa de andre fedrene. nr4: Sønnen min er
homofil og har motatt en Ferrari, en sydenreise og en
kjempe stor båt av kjæresten og x kjærestene

Hørt på jobbintervjuet:
-

Vi ser etter en person som er
hardtarbeidende og ansvarlig, sa sjefen
Det er absolutt meg! sa jobbsøkeren
Uansett hva som gikk galt på den forrige
arbeidsplassen, ble alltid jeg holdt
ansvarlig!

Kona på 74 kom hjem til mannen sin
og sa:
– Kjære, bilen vil ikke starte, men jeg
vet hva som er problemet.
– Jaha, sa mannen tvilende. Og hva
er problemet?
– Det er vann i forgasseren, sa kona.
– Vann i forgasseren? svarte
mannen.
– Hvordan i all verden kan du si at
det er vann i forgasseren, du som
ikke vet forskjellen på forgasser og
luftfilter.
– Tro på meg, sa kona, det er vann i
forgasseren!
– Ja vel, kjære, jeg skal ta en titt på
den. Hvor er bilen?
– I Glomma, svarte kona.

Det blir cowboy fest på lokalet for medlemer Lørdag 9. Mars 2019. Kl 1900
Blir servert cowboy mat fra kl 1900.🍳🥓
Baren er åpen🎌🍸🍻
Kom gjerne I cowboy kostyme😎
Inngang 100kr m/mat ink. Husk påmeling til Johannes.

Trubadur Martin Kristiansen spiller opp til dans

For påmelding kontakt Johannes Henriksen på sms 97470189 før
1.mars 2019 med navn.

OLD BOYS

Møte
”Gutta” med grå stenk, ungt sinn
Og bil i ”minne”
Holder møte hos;
BIL GURU—Ole Trondsen
Strand gt. 7 i Sandesund
Dato; 25-02-19 . Tid; 19.00
Her får vi noe og bite i samt noe attåt.
Det blir mengder av sosialt samvær—
Bilprat—blader—bøker— bilder— og
Kanskje modell av favoritt bilen.

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender
13. feb.

Årsmøte / medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

15. feb.

Fredagshygge på klubblokalet

Detroit Cars

20. feb.

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

25. feb.

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

2. mar.

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

2. mar.

Swap Meet Værftsgt 3, acocmoss lokaler

A.C.O.C
Moss

Kl
18,30
Kl
20,00
Kl
18,30
Kl
19,00
Kl
11,00
Kl
10,00

Deadline neste
27. Feb
klubbavis

