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Hei
Ny avis og vi skriver mai. Og i stedet for planer vi har
hatt om kommende arrangement, sitter vi fortsatt og
lurer på når vi kan bli sosiale og samle oss igjen.
Viruset som har rammet verden i disse tider,
skremmer oss og gjør oss forsiktige i omgang med
andre.
Nå ser et ut som alt av arrangement er avlyst ut
august. Vi kan fortsatt kjøre oss turer men må være
forsiktig i omgang med andre, men noe har det blitt
åpnet opp for. Barnehager og de yngste på skolene har
kommet tilbake til sin hverdag så det er en framgang.
Går alt etter plan skal det åpnes opp mer etter hvert,
men en ting som er sikkert er at 2020 blir et spesielt
år vi alle kommer til å huske.
Uke 30 som vi har tilbrakt i Danmark er avlyst og
grensene er fortsatt stengt så nå bør feriere i eget vårt
eget land. Men også her lir vi oppfordret til å være
forsiktige og ta forhåndsregler. Vet Leif Nielsen og
noen flere har ønske om å tilbringe en del av en uke
30 i Nesbyen på http://www.sutoyaferiepark.no. Så er
det flere som har lyst kan de ta kontakt med Leif for
nærmere info.

NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

Redaktøren har et tidsproblem for tiden (mye
skolearbeid + jobb) så er det noen som kunne tenke
seg å ta over er stillingen ledig.
Bilder og referater fra turer eller garasjen din eller
andres, mottas med glede og takk, alltid hyggelig å
fylle avisen med stoff.

Reserven
*b

DETROIT NEWS MAI 2020.
Vi har hatt et strålende april vær, men lit bil relaterte
sammenkomster. Noen har tatt noen turer sammen men det som
skulle vært er avlyst, i beste fall kan det bli flyttet. Connie strever hele
tiden med å holde terminlista oppdatert, det blir fler og fler røde
streker dessverre. For første gang på over 35 år blir årets 1 mai
mønstringen ikke noe av. Det vil føre til en stram økonomiførsel i
2020. Vi tar derfor ikke de helt store investeringene, bare de helt
nødvendige, det er godt det er god økonomistyring av vår
kasserer.Midt oppe i dette finnes også gode nyheter. Vi ser at Amcar
og LMK formelt øker samarbeidet for oss med gamle og interessante
biler. På de punktene man er helt enige vil det bli en slagkraftig enhet
som vil gagne oss, veldig bra. Det andre er at vi som er Amcar
medlemmer vil få vei hjelp hvis noe skulle skje ute på tur (Roadside
assistanse telf:21491975) For mer utfyllende bør man se:
amcar.no/roadside En annen god nyhet er at de som arrangerer de
større treffene kan(med større enn Kr. 25000 i inntektsbortfall) kan
søke om støtte. For oss så betyr det 1. mai og Farmen og da er vi over
til den. Farmen blir avlyst da Signebøen og de som arrangerer ikke
ville klare å takle en Max på 500 personer som fort ville bli utfallet i
en tid da alt annet er stengt. Men i skrivende stund letter
myndighetene litt på trykket. Etter 7 mai gis det anledning til å ha
sammenkomster i lukkede fora med opptil 25 personer med i meters
avstand. Etter 15 juni åpnes det for ute arrangementer med opptil
200 personer da med 2 meters avstand. Kanskje det blir muligheter
for å få til «noe» allikevel ? Vi må bare la tiden gå ,skjer det noe
ekstra kommer det på SMS. Det kommer stadig nyheter så følg med.
EGBE

Styremøte 16.4.2020
1.
2.
3.
4.
5.

Avgjørelser som må tas på mail. Trenger tilbakemelding fra alle.
Avisen rusler og går, men er litt amputert nå.
Styreweb er oppe og går.
Amcar gir mulighet til å søke kompensasjon. Er under kontroll.
God tid til Containeren nå. Men må ikke glemme den. Må finne ut hvor
innredningen skal være. Se på den andre også.
6. Egil ringer Bulder ang kveld der.
7. Åpne for utleiere 5 stk. Mye regler, avventer dette.
8. Brev til valgkomiteen i Amcar. Styrerepresentanter bør ha bra omdømme
i klubbene. Egil sender litt oppover.
9. Venter og ser hva vi gjør med neste medlemsmøte.
10.Legge ut terminliste fra østlandsforum på facebook.
11.Malin har snakket med han med pilene, men ikke fått noe svar etter 2
melding. Connie og Malin ser på muligheter.
12.Ha uformelle cruisinger i sommer. Etter regler vel å merke.

HUMOR

AMCAR og LMK forener krefter.
Tungvektere innen norsk kjøretøyhobby og kjøretøyhistorie står nå
sammen.
Etter flere år med god dialog og godt samarbeid på enkeltsaker, har AMCAR og Landsforbundet av
Motorhistoriske Kjøretøyklubber funnet tiden inne for å formalisere et samarbeid. I april 2020
signerte styrene i AMCAR og LMK en formell samarbeidsavtale, som skal bringe de to
organisasjonene nærmere hverandre.
Formålet med denne avtalen er at man gjennom aktivt samarbeid søker å bli en større, sterkere og
bedre enhet for entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i Norge. Dette skjer gjennom et
samarbeid hvor man tilfører hverandres organisasjoner kapasitet til å gjøre en bedre jobb for sine, til
sammen, 88.000 direkte- og indirekte medlemmer samt 280 tilsluttede klubber, lag og foreninger.
Samarbeidet mellom organisasjonene avdekker mye felles historie. Forbindelsene mellom AMCAR og
LMK går så langt tilbake som til stiftelsen av LMK. AMCAR var sammen med et knippe klubber stifter
av LMK i 1978 – med virkning fra 1979. På slutten av 1980-tallet opphørte derimot samarbeidet – og
organisasjonene gikk hver til sitt. I de senere årene har likevel begge organisasjoners styrer og
administrasjoner konkludert med at det er til det beste for vår bevegelse – i en politisk og
samfunnsmessig utfordrende tid – at man finner formelt sammen igjen. Begge organisasjonen er
ideelle – eid av medlemmene, og begge jobber for retten til å kunne bruke og eie et entusiast-,
hobby- eller motorhistorisk-kjøretøy uten urimelige hindringer fra myndigheter eller regelverk. De to
organisasjonene har valgt en forskjellig tilnærming – der AMCAR ønsker å jobbe for de som har bil
som hobby, så ønsker LMK å jobbe for det motorhistoriske og bevaringsverdige. Endringer i
kjøretøymiljøet bidrar til at det er få eller ingen motsetninger i de to organisasjonenes ønsker og
formål lenger – tvert imot. Ønsker og mål henger sammen og utfyller hverandre, og samlet skaper
dette den bredden kjøretøymiljøet trenger for videre rekruttering og en levedyktig fremtid. Til slutt
står alle i kjøretøymiljøet overfor de samme utfordringene og kreftene i samfunnet. Tid for å denne
felles front er derfor nå!
For begge organisasjonene er det viktig å forene de to største miljøene; kjøretøyhobbyen og det
motorhistoriske og bevaringsverdige, samt aktørene innen kjøretøyorganisasjoner. Dette for å få én
tydelig og ensartet stemme for vår felles sak. AMCAR og LMK blir et felles talerør for
kjøretøyspørsmål knyttet til entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i Norge. Det faktum at
AMCAR styrkes i arbeidet for å gi de som har kjøretøyhobby gode medlemstilbud og LMK styrkes
samtidig i jobben for bevaring og vern av norsk kjøretøyhistorie og motorhistoriske kjøretøy, vil
styrke begge organisasjoner i å jobbe felles mot egne mål.

Fremtidens utfordringer for kjøretøymiljøene krever langt mer ressurser enn det de to
organisasjonene i dag har hver for seg. Et samarbeid vil derfor styrke organisasjonenes evne til å
kunne jobbe for sine medlemmer og deres formål. Dette skal blant annet skje gjennom:
-

At man samarbeider i og om myndighetssaker, som er relatert til kjøretøyspørsmål.

-

At man engasjerer seg for hverandre.

-

At man opptrer felles på utvalgte treff, utstillinger, arrangementer og klubb-besøk.

AMCARs oppmykning i formålsparagrafen om å omfatte hele bilhobbyen og LMKs oppmykende
definisjon om motorhistorisk og bevaringsverdig, har banet vei for et tettere samarbeid mellom to
ideelle organisasjoner til det beste for egne medlemmer av norske entusiast-, hobby- og
motorhistoriske kjøretøyklubber i Norge. Samarbeidet gjør AMCAR/LMK til Norges suverent største
bilorganisasjon for hobbykjøretøy og Norges nest største bilorganisasjon – uansett kjøretøygruppe.

President i AMCAR, Tore Tøtdal, uttaler om samarbeidet:
«Det er svært gledelig at AMCAR og LMK etter mange år har funnet sammen igjen, og inngått et
formelt og forpliktende samarbeid. Interessene de to organisasjonene representerer har felles
utfordringer, både når det gjelder utøvelse av disse interessene og når det gjelder rekruttering. Et
godt og konstruktivt samarbeid mellom AMCAR og LMK er et svært viktig bidrag til en positiv
utvikling for norsk kjøretøyhobby og -historie.»

Styreformann i LMK, Torbjørn Evanger uttaler om samarbeidet:
«Et hvert samarbeide må basere seg på gjensidig respekt og tillit mellom organisasjonene. Det føler
jeg vi har oppnådd underveis, jeg ser derfor fram til et konstruktivt og godt samarbeid, til beste for
våre medlemmer»

KOPI FRA GAMMEL AVIS FORSIDE. NOEN SOM KJENNER IGJEN NOEN ELLER
SER SEG SELV. BARE BLIDE FOLK

KLIPP FRA 2. FERUAR 2000, SER DERE NOEN KJENTE

HUMOR
«Hallo, er dette politiet?»
«Ja, det er det. Hvordan kan jeg hjelpe deg?»
«Jeg ringer for å rapportere naboen min, Ronny. Han gjemmer dop i veden
sin.»
«Takk for tipset min gode mann, vi skal undersøke det med en gang.»
Den neste dagen kommer politiet i store styrker til huset til Ronny og søker
gjennom hele huset og videre til vedskjulet. Med skarpe økser åpner de opp
alle vedkubbene, men finner ikke noe dop. Bannende drar de fra Ronnys hus,
da telefonen ringer hos Ronny.
«Kom politiet?»
«Jepp...»
«Kløyvde de all veden din?»
«Stemmer...»
«Gratulerer med dagen, kompis!»

En herre går inn i bokhandelen og spør
om de har boken "Uten en tråd".
Ekspeditøren svarer: - Nei, men vi har en
her som heter "Moro med garn".

Blondina søkte jobb i en delikatesse forretning, der de blant annet solgte
eksklusiv kaffe, ost og krydder.
Det er ikke hvem som helst som kan
jobbe her, sa innehaveren til søkeren
Vet du for eksempel hvor mange gram
det går på ett kilo? Spurte han
-750 gram
-Når kan du begynne?

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

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

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

johannes@whenriksen.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
6. mai.
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg
Detroit Cars
Torg
13.
Medlemsmøte klubblokalet
Detroit Cars
mai.
17.
Frokost på klubblokalet etter barnetoget se plakat
Detroit Cars
mai.
(www.detroitcars.no)
21.
Styremøte klubblokalet
Detroit Cars
mai.
23.
Charity Cruising, Sarpsborg (se plakat)
Sarpsborg Motor AS
mai.
24.
Hobbykjøretøyets dag (se plakat)
American Cars Drivers
mai.
Club
2. jun.
Avismøte klubblokalet
Detroit Cars
3. jun.
10.
jun.
12.
jun.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg
Torg
Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Cars on the farm fra 12/6 til 14/6

Felles Østfold

Detroit Cars

Kl
19,00
Kl
18,30

Kl
18,30
Kl
10,00
Kl
10,00
Kl
18,30
Kl
18,00
Kl
18,30

Deadline neste
27.MAI
klubbavis

