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Ny avis og vi skriver desember.
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Høsten kommer brått på oss sommeren er over,
eneste som fortsatt er aktivt er covid 19.
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Syns du/dere at avisa er stusselig for tiden har dere
mulighet til å gjøre noe med det
Stillingen er
ledig
.
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andres, mottas med glede og takk, alltid hyggelig å
fylle avisen med stoff.

Reserven

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

*b

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

DETROIT NEWS DESEMBER 2020.
Da er vi inne i Julemåneden, det blir litt trist at vi er satt tilbake. Vi har nå hatt to møter hvor vi hadde
påmelding slik at vi hadde kontroll at vi ikke ble for mange. Enten så er folk redde ellers er det for
besværlig å melde seg på. Det første møte var vi 11 personer og i det neste var vi 9 og de fleste fra
styret. Samtidig rasler nå Politiet med sablene og fortar kontroller om smittevern regler overholdes
og det deles ut bøter både berettiget og uberettiget, (endringer i smittevernet skjer så fort at de ikke
henger med i svingene spør Roy Olafsen) Det betyr dessverre at vårt tradisjonelle og hyggelige
Julemøte ikke blir noe av. Hedring av våre trofaste medlemmer med et diplom blir bare til en
konvolutt i posten. Det er så trist at det sosiale er satt på vent. Fredagshyggen er også satt på vent og
vi vet ikke når noe kommer i gang igjen. Kommer det noe viktig nytt kommer det på SMS. Siden det
ikke blir noe desember møte blir det heller ingen agenda å finne i avisen.
På denne tiden har valgkomite en start på nominasjoner som medlemmene har rett til å fylle ut med
kandidater til styret. Dette er forberedelser til årsmøtet i februar. Hele prosessen vil bli forstøvet ut i
tid da vi ikke vet når normale tider kommer tilbake. Vi håper at vi kan få til et årsmøte i 2021 hvor vi
presenterer årsmelding og regnskap men valg blir vanskelig å få til, derfor gjorde vi det enkelt at
dagens styre fortsetter et år til og håper at da vi kan ha et normalt årsmøte i 2022.
En hyggelig sak opp i det hele er at vi nå skal få til et samarbeid med klubben i Fredrikstad og vi vil
starte med en sosial fest et eller annet sted i omegn slik vi hadde for en del år tilbake. Så får vi ta det
derfra. EGBE.

GOD JUL ØNSKES DERE ALLE.

ÅRETS JUBILANTER
2020

35 ÅR
Bodil Hansen
Stein Andre Spetaas

30 ÅR
John Edgar Hansen
Steinar Norman Johansen

25 ÅR
Uno Steen
Ronny Ingar Marcussen
Grethe Nord Gerhardt

20 ÅR
Tor Arne Koppegodt
Anne Haglund Berby
Egil Guttorm Nygaard
Christin Eriksen
Terje Holm

15 ÅR
Odd Ivar Jørgensen
Annikken Nord Kristiansen
Vidar Aaserud
Inger Lisbeth Østli Aaserud
Ronny Granstrøm
Heidi Skaug

10 ÅR
Sten Agnar Nilsen
Jørn Rino Buflod
Vidar Buflod
Jørgen Karlsen
Marlin Christine Marcussen Steen
Roger Eriksen
Aase M Olsen
Dan-Christian Johnsen

5 ÅR
Roy Olafsen
Monica Runar
Sigmund Tjernæs
Ann Katrin Kristensen
Ole Jørgen Dahl Olsen
Magne Stang

Medlemsmøte 11.11.2020

Til stede: 7

Egil ønsker velkommen.
1. Lørdagskaffen og Fredagshygge er utsatt på ubestemt tid.
2. Det er bestilt stoff til stolene, men vi må nok vente med dugnad
til det blir bedre tider.

3. Siste benken har kommet til containeren.
4. Møte med Amcar Fredrikstad. De vil gjerne ha samarbeid og vi
er ikke negative til dette. Ble foreslått en felles fest da alt er
tilbake til normalen, så vi undersøker en del lokaler.
Noe annet de kom med var å invitere andre merke bil klubber
til leie av lokalet. Dette har vi ikke tenkt på, men er jo noe vi kan
vurdere.
5. Desember møtet blir avlyst da klubben ikke vil ha noe særlig
med aktivitet før jul.

Vi følger anbefalinger og restriksjoner gitt av myndighetene.

Styremøte 19.11.2020
Til stede: 12
1. Avisen trenger fortsatt noen som tar over og som alltid mer
stoff.
2. Websiden er som den er. Men skal se på kalenderen på lokalet.
3. Økonomi: Ser bra ut.
4. Container: er enige om hvordan det skal bli.
5. Vannmåleren er på plass.
6. Stoff er bestilt til stolene, så blir dugnad på de etter hvert.
7. Info fra Amcar: De ringer klubbkontakter og spør litt om hva
som er skjedd i sommer og hva man har gjort.
8. Møtevirksomhet hva gjør vi fremover? Vi følger selvfølgelig
restriksjoner. Flertallet i styret er for å avlyse desember møte,
dette ble tatt opp på klubbmøtet også hvor det var flertall for å
avlyse. Vi avlyser.
9. Per har sendt ut forslag om at sittende styre blir et år til p.g.a
situasjonen vi har vært i. og at det kan være vanskelig å avholde
valg i denne pandemien. Flertallet i styret er for dette.
10.
Møte med Fredrikstad klubben.
- De ville ha et samarbeid som f.eks. en fest sammen med oss.
Er sjekket opp et par lokaler.
- Snakket om rekrutering.
- Nevnte Farmen for dem. De skulle sjekke dette opp.
- Begynne å sende hverandre meldinger ang cruisinger og
sånt. Veldig koselig om noen dukket opp.
11.
Styreweb: kan sende ut meldinger derfra, dette er noe vi
kan prøve. Er mange muligheter der, men noe koster litt. Er
enige om å kjøre så mye som mulig ut ifra styreweb heretter.

HUMOR

Den beduggede mannen som hadde vært på julebord, kom
vinglende langs veien og spurte en politimann:
– Hvor mange blåmerker har jeg i pannen?
– Fire.
– Bra, da er det bare to lyktestolper igjen, så er jeg hjemme!

Full seier til AMCAR – retten til å skru på
egen bil opprettholdes!

Norges Bilbransjeforbund (NBF) hisset før jul i fjor på seg AMCAR og en samlet norsk
bilhobby da de nærmest foreslo å gjøre det forbudt å skru på egen bil i sitt innspill til ny
verkstedforskrift. Statens Vegvesen har i dag presentert den nye forskriften og retten til
å skru på egen bil er ikke rørt!
AMCAR protesterte kraftig (https://amcar.no/aktuelt/die+hard+selvskruer++retten+til+a+reparere+egen+bil+under+angrep.html) før jul i fjor da NBF mente at:
«hvem som helst ikke skal kunne «tukle» med bilen bare man selv mener man er
«kompetent». AMCAR kunne selvfølgelig ikke la et slikt forslag vinne frem. På vegne av
hele den norske bilhobbyen tok vi kraftig til motmæle i vårt høringssvar til den nye
verkstedforskriften (les hele AMCARs høringssvar her) og påpekte en rekke innlysende
forhold som gjør det selvsagt at retten til å kunne skru på egen bil må opprettholdes.
Bilbransjen virker ikke spesielt fornøyd med at få av deres argumenter har blitt hørt og varsler
allerede i dag omkamp. - Jeg mener det er oppsiktsvekkende at såpass mange av våre innspill
ikke har blitt tatt til følge, sier Tor Simonsen, fagsjef for drift og utvikling i NBF,
til MotorBransjen.no. I høringsoppsummeringen får AMCAR mye medhold i sitt høringssvar.
Vi kommer tilbake med en nærmere oppsummering over hva som er nytt i den nye
verkstedforskriften. AMCAR følger opp saken og vil ufortrødent fortsette å forsvare norske
entusiasters rett til å skru på egen bil!
AMCAR jobber for norsk bilhobby – støtt vårt arbeid BLI MEDLEM

Viktig fagkompetanse kan forsvinne

Den nye verkstedforskriften fredet bilentusiastenes
avgjørende rett til å skru på egne kjøretøy.
Dessverre kan forskriften slik den nå foreligger også
føre til at en hel bransje av aktører med
spesialkompetanse på eldre kjøretøy vil måtte
avvikle sine virksomheter.
Bransjen det er snakk om består i hovedsak av aktører
som utfører arbeid rettet mot eldre kjøretøy og norsk
bilhobby. Disse foretakene representerer en viktig
ressurs innen kjøretøyhobbyen da de innehar viktig
kunnskap rundt eldre kjøretøy og reparasjonsmetoder
for denne typen kjøretøy. Slike virksomheter har som
oftest ingen formell godkjenning, men utfører både i dag
og ved foreslått forskriftsendring arbeid som faller inn
under godkjenningsplikten til Statens vegvesen.
Eksempler på slike foretak kan være:
•

•

Karosserimaker / karosseriverksted som utfører
karosseriarbeid i forbindelse med rustreparasjon,
restaurering og ombygging av eldre kjøretøy.
Foretak som er spesialisert innen overhaling av
eldre motorer og komponenter tilhørende motor.

•

Foretak som utfører generelt mekanisk arbeid på
eldre kjøretøy i forbindelse med reparasjons- og
restaureringsarbeid.

Felles for de fleste av disse aktørene er at det hverken
er praktisk mulig eller økonomisk forsvarlig å oppfylle
Statens vegvesens omfattende krav for å bli et godkjent
kjøretøyverksted. AMCAR foreslo derfor i sitt
opprinnelige høringssvar å unnta virksomheter fra
godkjenningsplikten forutsatt at de utelukkende arbeider
på kjøretøy førstegangsregistrert før 01.01.1971. Dette
fikk vi dessverre ikke medhold i.
AMCAR har derfor i samarbeid med LMK gitt et felles
innspill til høringsoppsummering hvor vi ytterligere
belyser viktigheten av at denne bransjen ikke blir gjort
ulovlig av den nye verkstedforskriften. Vi foreslår nå en
forenklet godkjenning for foretak som utelukkende
utfører arbeid på kjøretøy eldre enn 1971-modell.
Foretak som er spesialisert innen reparasjon og
ombygging av eldre entusiastkjøretøy viderefører ofte
det som kan ansees som «glemt» kompetanse. Denne
kompetansen er viktig å ivareta og har høy
kulturbevarende verdi. Fagfeltet utgjør heller ingen
konkurransetrussel mot den etablerte bilbransjen sett
opp imot dens innhold av spesialkompetanse og relativt
beskjedne økonomiske omfang. AMCAR og LMK håper
Statens vegvesen anerkjenner bransjen, dens
kompetanse og viktighet for norsk bilhobby og at de
kommer oss i møte med levedyktige rammevilkår.
Les hele AMCAR & LMKs innspill til
høringsoppsummering her.

HUMOR
Det var rett før jul og læreren leste ifra juleevangeliet for 1.klassingene. De satt helt
stille og fulgte nøye med. “Siden det ikke var plass til dem i herberget, måtte Josef
og Maria ta inn i en stall og legge Jesus i krybba der, forklarte læreren.
– Det der var Josef sin skyld, ropte lille Stine. – Han burde gått inn på nettet og
bestilt på forhånd!

Hva kaller en tyskerne en Tesla
for?
Svar: Voltswagen

– Tenk at faren din låner 1.000 kr av naboen og skal
betale tilbake om to uker. Etter en uke betale han 500
tilbake, hvor mye gir han da neste uke? spør læreren.
– Ingen ting, svarer Lisa.
– Nei, men kjære deg forstår du ikke dette enkle
regnstykket, sier læreren. Læreren sier det om igjen og
spør samme spørsmål en gang til: – Nå, hvor mye blir
det?
– Ingen ting, svarer Lisa.
– Men kjære Lisa da, da kjenner du ikke de enkleste
regnestykkene.
– Og du kjenner ikke faren min, svarer Lisa.
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STYRET ÅR 2020
FORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

VISEFORMANN

Roy Olafsen

royolafsen@yahoo.no

97463755

KASSERER

Kjell Ingar Olsen

kjell-io@online.no

97564337

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

91777514

HJELPESEKRETÆR

Connie Løvlie Spetaas

connieasbjornsen@gmail.com

97632772

STYREMEDLEM

Tom Lilleborgen

to-r-lil@online.no

95253131

STYREMEDLEM

Bjørg T. Karlsen

bjotokarl@gmail.com

95448380

STYREMEDLEM

jwast@hotmail.no

97470189

STYREMEDLEM

Johannes Wastvedt
Henriksen
Andreas Spetaas

andreas.spetaas@bravida.no

46821062

VARAMEDLEM

Malin Hansen

malinth-91@hotmail.com

99338943

VARAMEDLEM

Leif Nielsen

leifenielsen@icloud.com

90559479

VARAMEDLEM

Ola Karlsen

bjotokarl@gmail.com

91367792

VARAMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Kent Magnus Bratli

Kent-Magnus@hotmail.com

99309476

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Bjørg Karlsen tlf 95448380 eller mail
:bjotokarl@gmail.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 95448380 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Utlån av verktøy
Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576

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