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DETROIT NEWS SEPTEMBER 2015Det var noen fine varme dager før vi plutselig var tilbake der vi har vært mesteparten av«sommeren». Vi har hatt vårt første styremøte i august og har kommet i gang. Noe somblir nytt er noe en kan merke seg. Ved leie av lokalet har vår nestleder påtatt segoppgaven med dette etter at Veronica Roos gav seg etter eget ønske. Vi takker for detsom er blitt gjort fra henne, hun blir ikke borte men går tilbake som vanlig medlem. Viarbeider stadig opp mot et nytt lokale, noe som er vanskeligere enn de vi trodde. «Erntebare å handle gett»Medlemmene kan gjerne sende artikler til redaktøren (seville76@live.no) men ikke avprivat personlig art. Vi for holde oss til bilgreier eller noe der beslektet. På Bedemartensvingte det skikkelig, det var fest på bede det var sikkert. Mange hadde benyttet seg avmuligheten til halv pris billett på fredag. Når dette leses er bilens dag i Rakkestad overog hvordan inntrykket ble for deg å vite mer om på møtet. Høsten nærmer segubønnhørlig, onsdagene i Halden er på hell og vi har en cruising igjen, onsdag 2.september. Når den er over vil vi ta en evaluering på dette. Vi skal snart ut på turigjen(alt er ikke over) da med våre venner fra Nygårdshaugen. Det blir søndag 13.september, avreise fra Nygårdshaugen KL.1200. Det pleier å bli årets morsomste tur dapassasjerene virkelig er seg selv. I år må vi ta bevertningen og ende på vårt egetklubbhus da Skjeberg rådhus er opptatt med lokalvalg. Det blir nok noen mindre med iår da huset vårt ikke rommer så mange. Likevel trenger vi noen flere biler, det er bare åringe Berby (90041576). Fremdeles skjer det saker og ting rundt omkring i september,se på terminlisten på siden vår. Vi kan nevne Aarnes lørdag 5. sept. Bendix er i fartasøndag 6 sept. Grombil i Oslo søndag 13sept. Ekeberg markedet lørdag 19 sept. Kala racelørdag 26 sept. Våre venner i Moss avslutter september med mønstring søndag 27 sept.Det er litt trist å skrive om at sesongen lakker mot slutten, men man må være optimist atnoe positivt vil komme.EgBe
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MEDLEMSMØTE

Invitasjon til møte

Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato tirsdag 8. september

Ca. kl. 18.30

Agenda:

MEDLEMSMØTE

 Evaluering Bilens dag i Rakkestad.
 Tur med brukerne på Nygårdshaugen.

 Nytt om lokalene.
 Ny utleie ansvarlig – Inger Lisbeth Østli Aasreud, tlf; 95065269.

 Søken etter ute vakt.
 Eventuelt.

Kåseri, endringer i krav til kjøretøy-------Amcar 40 år, v/Jon Grasto.



VI FÅR BESØK AV JON GRASTO VISEPRESIDENT I AMCAR PÅ MØTET 8SEPTEMBER(tirsdag)EMNENE VIL VÆREENDRINGER I KRAV TIL KJØRETØYAMCAR 40ÅR.Dette kan bli veldig interessant og kanskje bety mye for vår bil interesse, vi for nåmuligheten til å høre om hva som er på gang vi som driver med amerikansk bil (og bilfor øvrig).Det er bare å møte opp.

Vi driver for tiden å lukter på et nytt lokale, om vi lykkes er for tidlig å si. Vi har noe som heter
byråkrater og en hel masse bestemmelser av forskjellig art som vi muligens må slite med. Likevel vil
vi at medlemmene skal ta en tur for å se på lokalet. Adressen er Høysand veien 4 i Skjeberg. Man kan
også finne den på finn.no på kode 60760888.

Her er noen fakta: Selveid tomt på 1486 m2.  Brutto hus areal: 650m2. Resepsjon /kontordel
nede:71kvm.  Innredet mesanin med 2 lagerrom (oppe) på65kvm. Et uisolert loft på 43kvm. Pris
forlangende er på kr. 3,6 mill. Til nå har ingen hoppet på.

Hvis man skal se det hele er å gå inn på finn.no det beste der er alle rom avbildet, men å se det i
virkeligheten er også en fin mulighet.



















KLUBBINFO HVEMGJ0R
HVAI

KLUBBENS ADRESSE:

Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSOY
TLF. 99 46 27 98
Web: http://www.detroitcars.no
E-post: post@detroitcars.net

o
STVRETAR 2015
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576

VISEFORMANN Inger Lisbeth ¢stli tantepen@xahoo.no 95065269
Aasered

KASSERER Kjellingar Olsen kjell-io@online.no 91646035

SEKRETJER PerGerhardt 57merc@online.no 69140075/91777514

HJ ELPESEKRET JER SvenH.Johansen tingjoh@online.no 48057575

STYREMEDLEM Ole Petter Szeland ole ftk@hotmail.com 41265978

STYREM EDLEM PerOlavAndresen Poa-poa@hotmail.com 91768143

STYREMEDLEM EgilNygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534

VARAMEDlEM JanThomas Johansen seville79@live.no 90949827

VARAMEDLEM Runar Elverhei relverh@online.no 99692983

VARAMEDLEM Arild Olsen arild@multireQ.no 90500347

VARAMEDLEM Veronica Roos veroos@hotmail.com 90700765

VARAMEDLEM Andreas Spetaas andreas.spetaas@bravida.no 99899562

VARAMEDlEM Trond Gundersen trgunder@start.no 91697008

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 99309476

VARAMEDLEM Tom Lilleborgen to-r -IiI@online.no 95253131

Klubbtelefon
Aile som ensker meldinger nar noe skjer, rna sende melding til klubbtelefon for a bli registrert.

Ogsa viktig a melde ifra nar en far nytt telefonnummer, eller ikke ensker a fa flere meldinger. Send en
melding til 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer.

Grasrotandelen

Huskat dere kan stette assnarjhvis dere tipper



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  3. sep. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte 

Sarpsborg Torg 

  Kl 

17,30 

  6. sep. Bendix treffet, Lunner v/R4 Amcar Hadeland Kl 

9,00 

  8. sep. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

  12. 

sep. 

Aarnes Cruise In Aarnes as  Kl 

9,00 

  13. 

sep. 

Tur med brukere på Nygårdshaugen Detroit Cars Kl 

12,00 

  15. 

sep. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

  20. 

sep. 

Cruising i Oslo ACSN   

  3. okt. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

  5. okt. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

30 SEP. 

   

http://www.detroitcars.no/
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