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Hei  

Vi skriver februar og årsmøte og valg av styre, 

valgkomiteen kommer med et forlag og det er opptil 

dere å godta eller komme med motforslag. 

Årsberetningen er i denne avisa, er det feil og 

mangler retter vi det på årsmøte. 

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 treff mottas med glede og takk, 

alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

      Reserven 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte

Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato 12. februar 2020, 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.

 Reise livsaften med Hop A Long Travelers torsdag 20. februar
 Karneval med mat og kåring av beste antrekk lørdag 22. februar kl. 1900.

 Eventuelt



DETROIT NEWS FEBRUAR 2020.

Vi er nå godt inne i vårt nye år og årsmøtet står for tur. Vi har til nå hatt ett veldrevet kjøkken med
trivelige medarbeidere som gjør at vi har det bra både på møter og lørdagskafeen. Men ting gjør seg
ikke selv og nå trenger de back up. Vi hadde ved årsskiftet 224 medlemmer (47 er kvinner) men det
er bare 6 til 7 som hjelper til bak disken. Det er for lite og ikke riktig overfor de som stadig står der. Vi
må ha flere. Hva er nå så jobben? Ikke så vanskelig eller mye, på møtene er jobben å få i gang
kaffetrakteren, varme pølser og steke vafler, selge en brus i ny og ne. Kjøkkenet er godt utstyrt med
oppvaskmaskin og mikro. Varighet er fra kl.1800 ti ca.2100 eller litt kortere.2 personer klarer det fint.
På den hyggelige lørdags kafeen klarer det seg også med 2 stk. Ofte har man varme karbonader med
stekt egg som man bestiller ved disk og lages på kjøkkenet kaffe, en kakebit og kaffe er også med, det
er veldig hyggelig med trivelige «kunder». Det er i grunn ikke de helt store arbeidsoppgavene og alle
detaljer vil selvfølgelig bli lært bort. Alle som leser dette bør tenke på om man kan bidra, vi er mange
nok til det. Begynn å gå litt på klubbhuset. Nye «kjøkkenskrivere» kan ta kontakt med Connie Spetaas
(97632772) eller Grethe Gerhardt (97181618).

Det er også noe annet som har dukket opp sånn etter hvert, nemlig renhold. Det viser seg at det  er
de samme som rengjør golvet på huset som også betjener kjøkkenet og det er nok i overkant mye.
Det rengjøres ikke så ofte da bruken jo er variabel. Likevel ønskes det en separat renholder som kan
ta jobben mot et lite vederlag, ta kontakt med de samme som nevnt.

Da blir det liv i luka snart, først ut er det reiseaften med Ketil Sveistrup og Hop A Long travel (flere
som husker Hoppalong Cassidy) Kan bli en trivelig kveld hvor man møter arrangøren personlig Det
blir vist bilder fra forskjellige turer bl.annet 66 ruten. SE EGEN PLAKAT. Det blir torsdag 20. februar.Kl
1800.

Så til neste «morosak», vår driftige festkomite mente det var passende med et karneval i februar, og
det blir det den 22. februar på huset vårt. Det vil bli noe å bite i , god musikk og premiering av beste
antrekk. Det kan jo bli artig og la fantasien løpe løpsk, har kan man by på seg selv.

Det vil bli rokkeringer i styret da noen nøkkelpersoner gir seg, spesielt vil man få behov for person
som står for utleie av lokalet- sendinger av SMS til grupper og de enkelte. Mulig noen har meldt seg
men tenk på det. I dag har vi et fint system, men alt varer ikke evig så noen må trå til.

Vi har nå fått bekreftet at vi får momskompensasjon, imidlertid arbeides det med å få fram
forskjellen på den søknaden vi brukte før kontra den som Amcar tok oss med på. Husker man tilbake
så var vi kritiske til «ny» metode da vi sannsynlig ville tape på det. Vi gjordet det helt klart for Amcar
at å tape moms ved å være tilsluttet ikke var akseptabelt, så vi får se.

DA HÅPER VI PÅ GOD DELTAGELSE PÅ ÅRSMØTET.

EGBE



Medlemsmøte 8.1.2020 

Tilstede: 30 

Ønsker velkommen til første møte i 2020. 

1. Momskompensasjon. Vi fikk igjen. Veldig bra. 

 

2. Lite folk i kjøkkengjengen. Viktig at vi får noen til å 

stille opp der, hvis ikke så blir det ikke noe 

servering. Det er snakk om medlemsmøter og 

lørdagskaffen. Er du interessert ta kontakt med 

Connie Spetaas. 

 

 

3. Container: Gulvet må fikses. Så blir det dugnad når 

det er gjort. Må være ferdig før 1.mai. 

 

4. Omregistreringsopplegget. Nå er siste bilen 

omregistrert. Men fikk tre forskjellige svar fra tre 

forskjellige mennesker. 

 

 

5. Eventuelt: 

 

Reiselivsaften blir torsdag 20 februar. Lokalene 

åpner kl 18.00. 

 

Passe på at dør og kasse er låst… VELDIG VIKTIG!! 



Styremøte 16.1.2020 

 

Til stede: 12 

1. Siste avis. Noen synes den er vanskelig å lese på 

nett. Men man må bare velge riktig filformat. 

2. Styreweb: Jobber med det. Ser mer på 

hjemmesideopplegget vårt. 

3. Momskompensasjon fikk igjen og det var veldig bra. 

4. Container: Vært i kontakt med Thon, han har ikke 

noe brukt nå, bare nytt. Vært på finn og tittet også. 

Men vi har en oppvaskbenk i den gamle. Nå overlater 

vi ansvaret til de som har det. INGEN 

INNBLANDING!!. 

5. Reiseaften må ut på Facebook. Er 20 februar. 

Styremøte blir 19. 

6. Valglister: jobber med dem. 

7. Medlemsmøte. Rusler og går. Ca. 30 stk. 

8. Terminlista kommer i Amcar da årsmøtet er ferdig. 

9. Prosjektor: Den er merkelig i bildet. Høre der vi 

kjøpte den. Per hører der. Andreas sjekker pris på 

nye. 

10. Går igjennom hva som skjer i år. 

11. Stolene begynner å bli stygge. Få noen 

prisoverslag på å reparere de. Se på pris på nye. 

12. Trenger flere som stiller opp på kjøkkenet. Ikke 

lage det til noe vanskelig oppgave for det er det ikke. 

13. Vasking av lokalet. Skaffe noen som kan gjøre 

dette en gang i måneden. Vi prøver en gang så tar vi 

det på neste møte. 

14. Trenger noen til å ta seg av utleie og SMS. Roy 

tar dette. 

15. Eventuelt: Karneval 22 februar. Påmelding. 



Medlemsmøte 

8 Januar 2020 

 

 

 

Bilder tatt av 

Tommy Spetaas 



    VALG 2020 
            

             VALG KOMITEENS FORSLAG  

            TIL NYE STYREMEDLEMMER 
 

 

 

VISEFORMANN             ROY OLAFSEN  

             

 

KASSERER                      KJELL - INGAR OLSEN   

      

 

HJELPESEKRETÆR       CONNIE LØVLI  SPETAAS  

 

 

STYREMEDLEMMER    JOHANNES  WASTVEDT HENRIKSEN  

      ANDREAS SPETAAS 

     

  

 

VARAMEDLEMMER    RONNY MARCUSSEN 

                       MALIN TROMOP HANSEN 

              OLE KRISTIAN KARLSEN 

     LEIF NIELSEN 

     KENT MAGNUS BRATLI 

      

 

 

 

 

Valgkomiteen  opplyser at noen av de som er nominert har de dessverre ikke fått 

kontakt med. 

  



DETROIT CAR’S 

ÅRSBERETNING 2019 
 

Antall medlemmer ved årets slutt var 222 senior medlemmer og 29 juniormedlemmer. 

Vi har i år hatt 11 medlemsmøter. På medlemsmøtene har vi loddsalg salg fra kjøkkenet og 

ikke minst sosialt fellesskap. 

Cruizinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og vil 

skje, har kommet ut 11 ganger i løpet av året, denne gjøres på dugnad. 

Vi leier ut lokalet fast til NMK, og en strikkeklubb har inngått avtale om leie på dagtid, og 

klubbmedlemmer kan leie. 

Vi har hatt dugnader der vi har ryddet og fikset småting som skulle vært gjort før.                                                      

Tatt ut alt av container og kioskvogner for så å vaske, vedlikeholde og deretter gjøre klar for 

sesongen. Det er kjøpt inn 2 nye containere som det er startet omgjøringer på.         

Det jobbes fortsatt aktivt med nytt klubblokale, men må ha noe vi kan leve med. 

 Vi har arrangert Amcar Cruise Nights 1. onsdagen i måneden fra mai til september. På 

Cruise kveldene i sommer har vi hatt oppmøte på Sarpsborg torg og derfra har vi cruiset 

sammen rundt i byen og så vært på Bukten, Feriehjemmet, Raymons Diner Rakkestad og til 

Phonix, Halden. 

Det har vært arrangert formiddagstreff for hele familien første lørdagen i måneden 7 ganger, 

her er det muligheter for å kjøpe kaffe samt noe å bite i. Pluss at det har vært mye prat og 

sosialt samvær. 

3. fredagen i måneden i vinterhalvåret har vi hyggekveld på klubblokalet, også veldig 

populært. 

Vi har hatt 7 juniorklubb kvelder. Vi har hatt forskjellige aktiviteter bl.a. Juleverksted og det er 

litt å spise og drikke på hver kveld. Aldersgruppe er mellom 1 år og 70 år. 

Damene har hatt sin egen trimgruppe som har hatt trening en dag i uka på klubben. 

6 Old boys møter har det vært hos Ole Trondsen. Her er det mye sosialt samvær, bilprat, 

blader, bøker og bilder. 

Klubbmedlemmer har deltatt på tirsdagstreff på ISI bar, og lørdagsmorgen «baker Jenseg» 

og onsdager i sommermånedene har Halden og fisketorget vært populært, også 

fredagskvelder på Elias på Rolvsøy har flere besøkt. Flere har deltatt på Sarpsborg motors 

«charity cruising» , Aarnes egne treff, og Bilens dag i regi av NAF. . 

9. mars arrangerte festkomiteen «cowboy fest» det ble servert flesk og brune bønner og 

trubadur Martin Kristiansen kom og spilte, ca 35 stk kom og det ble servert pizza med drikke. 

24. april var det åpen kveld hos Bulder Verksted for medlemmer. 

19. april var dagen for årets påskecruising, rundt 200 biler var med. Vi tok i år også kr 50,- for 

cruising deltakelse og 3 stk hadde mulighet til å vinne kr 500,-. Turen gikk Rokkeveien – 

Halden næringspark og avsluttet på Navestadbanen. Der ble det grillet pølser og 

hamburgere til oss og det var musikk med «Toini & the Rock`n Roll Allstars» på kvelden.                                                                                                                                       

 



Østfoldmønstringen på Amfi Borg 1. mai, spennende med ny plass var 3000 betalende 

publikummere. Barna hadde også i år en egen utstilling, og egen stand med ansiktsmaling. 

Flott vær og mange blide hyggelige mennesker. 

17. mai ble det servert snitter og kake på klubben, ca 40 kom og benyttet seg av tilbudet.  

7.– 9. juni var årets samarbeidstreff  ”Cars On the Farm”. Dette er ett treff som Amcar 

klubbene i Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg samarbeider om. I år gikk cruisingen på 

lørdag til Strømstad. I låven spilte «Matchless 59» på fredag og på lørdag sto ”The Daltons”  

på scenen i låven på kvelden, så dette var noe for alle. Vellykket arrangement. 

27.- 30. juni hyggetreff på Sand camping, Hvaler, var ikke mange som kom men hyggelig var 

det allikevel. 

Uke 30 deltok flere av klubbens biler og medlemmer på USCAR camp i Øster Hurup, DK 

Morsomt å kunne oppleve og delta på våre naboers treff også. Og vi som var der har også 

ønske om å komme tilbake neste år. Utrolig bra arrangement. 

23.- 25 august ble vi igjen inviterte til hyggetreff på Sand camping, Hvaler, vi ble ca 10 

vogner og noen som kom på dagsbesøk. Flott høstvær og stemning. 

15. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter, Vi kjørte en runde 

i distriktet og så til Klubblokalet der vi serverte pizza og brus. 64 brukere og hjelpere var 

med, og 22 biler stilte opp. Deltakerne var fornøyde, ingen klager fra denne gruppen her nei 

bare glede. 

17. oktober Høstsjekk hos Bulder verksted, hyggelig kveld. 

19. oktober arrangerte festkomiteen oktober fest ca 35 stk, hyggelig og enkelt arrangert 

30. november var årets julebord, og ble i år arrangert på klubblokalet var som vanlig et 

vellykket arrangement. Nydelig mat kom fra Eivind, Odd Fellow og vi hadde 2 som serverte. 

11. desember var årets julemøte. Det var gratis kaffe og kake til alle. 

 

Vi har vært deltatt på bilhobbykonferansen på Lillestrøm og deltatt på østlandsforum. Og det 

har vært flere samarbeidsmøter ang. Cars on The Farm. 

Klubben har en brukbar økonomi og gikk med overskudd i 2019.  

 

 



 



 

KARNEVAL 

22.02.2020 

1900 

Klubblokalet 

Velkommen til Karneval for Detroit cars. 

Det blir servert en enkel kylling gryte, baren er åpen.  

Det blir kåring av beste antrekk, så her er det bare og 

bruke fantasien. 

Påmelding innen Søndag 16.02.2020. helst på sms til 

Johannes: tlf. 97470189. blir også påmelding på 

førstkommende medlemsmøte. 200 kr,- i inngangspenger. 

Her er det førstemann til mølla, da det kun er plass til 60 

pers. 

 

  Mvh. Festkomiteèn.  

 



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;  24-02-20 . 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. 

 







                                          

 

 

 

Mannen hadde følt seg dårlig i lang tid og bestemte seg for å dra til legen. Han klaget for 
mye hodepine og at han alltid var så slapp. 

Kona var enig i det sistnevnte. 

Da mannen kom hjem spurte kona hva legen hadde sagt. 

«Han spurte om han kunne få lov til å sende deg en mail, og så skal jeg tilbake om en måned 
for en ny sjekk», svarte mannen. 

Noen få timer senere tikket det inn en mail. 

Kona satt seg ned foran datamaskinen med en kopp te. Hun var nysgjerrig. 

«Hei, etter møtet med din mann ble vi enige om at det var best at jeg sendte deg en mail. 
Han lider av en svært alvorlig stresslidelse. Hvis du ikke følger mine instruksjoner nøye, 
kommer din mann til å dø». 

Kona himlet med øynene og leste videre. 

«Hver morgen bør du lage en sunn frokost til ham, og vær hyggelig til alle tider. Til lunsj 
bør han også få et næringsrikt måltid. Til middag kan du så diske opp med et spesielt 
hyggelig måltid for ham». 

«Du må ikke byrde ham med husarbeid og ikke diskuter dine problemer med han, han 
trenger ro. Hvis du maser på han vil du bare påføre han mer stress, og han vil bli sykere».  

«Hvis du kan gjøre dette de neste 10 månedene, kanskje opp mot ett år, tror jeg mannen din 
vil gjenvinne sin helse helt». 

Kona skrudde av datamaskinen og gikk ut i stuen. Hun satte seg godt til rette i sofaen. 

Mannen spurte: «Så, hva skrev legen?» 

«Han skrev at du kommer til å dø», svarte hun. 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2019 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

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 95445380 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Roy Olafsen royolafsen@yahoo.no 97463755 

VARAMEDLEM Leif Nielsen leifenielsen@icloud.com 90559479 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Morten Gyring 

 

mortengyring@gmail.com 95448380 

VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas 
 

andreas.spetaas@bravida.no 46821062 

VARAMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

jwast@hotmail.no 97470189 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf 95065269 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 95065269 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utlån av verktøy 

Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576 
 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 

 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.no


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
12. 

feb. 

Årsmøte / medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

19. 

feb. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

20. 

feb. 

Info fra Sveistrup forteller om planlagte spesialturer USA 

(se plakat) 

Detroit Cars Kl 

18,30 

21. 

feb. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

24. 

feb. 

Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

19,00 

2. mar. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

7. mar. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

 
  
  

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

26.feb 

    klubbavis 
 

 

http://detroitcars.no/Kalender%20Klubb/kalender%202017.html

