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Hei igjen, da er det februar og årsmøte det er
nå dere har mulighet til å gjøre endringer.
Valgkomiteen har gjort sin jobb og kommer
med forslag og så er det opp til oss å stemme
inn. Møt opp på medlemsmøte/årsmøte.

Per Gerhardt

Påskecruisingen er verken 2. eller 6. april,
men langfredag 3. april, vi gleder oss:)

NYE MEDLEMMER

Og vi som jobber med avisa gleder oss til
alle innleggene dere vil dele med oss.

KJØPT / SOLGT

Grethe
MØTEREFERATER
Sven Johansen
FORMANN HAR ORDET
Egil Berby
MØTEINNKALLELSE
Egil Berby
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

o

ARSMØTE / MEDLEMSMØTE

.

Invitasjon til møte
Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato 11. februar
Ca kl 18.30
Agenda:

ÅRSMØTE:
1. Valg møteleder - referent - to til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning årsberetning.
3. Godkjenning regnskap.
4. Endelig avstemning om justering av § 4, pkt 7-8-9, (tidl.
publisert i Cruzinews).
5. Sondering om vi skal se etter annet egnet lokalet for
fremtiden, eller ikke. Ja=for – Nei=imot.
6. Valg av nytt styre.
7. Valg av nominasjon og valgkomite.
8. Forslag revisor - kasserer får fullmakt.
MEDLEMSMØTE


Utleie av lokale, instruksjonsendringer kontra å avslutte utleie.



Busstur 7. mars, til Gøteborg.

Old boys møter 2015, start 23/2, hos Ole Trondsen.


Eventuelt

DETROIT NEWS FEBRUAR 2015
Har vel husket å ønske Godt Nyttår? Hvis ikke så gjør jeg det nå GODT NYTT ÅR. Uansett vi
står over for nye utfordringer i form av en harnisk nabo, litt lenger unna (ikke de i nr. 48) litt
annen kant. Men han ønsker å gjøre det surt for oss. Pussig at etter 12 år tilstedeværelse av
oss og 7år av musikken (som også leide ut) i alt 19 år plutselig er vi noen « forferdelige
personer». De som har bodd på øya i lang tid å se ut til å akseptere oss (de har jo hatt både
Furuheim og Hafslund hytta i lang tid) er vel ikke bom stilt der heller. ( vi ønsker begge
foreninger en fin framdrift). Derfor lurer vi på om det er noe annet som ligger bak, hva det nå
kan være. Egen interesse mon tro? Siste morsomhet var på et godt besøkt januar møte, det
ble avbrudd av noen som tok bilder av våre biler(rart for de fleste står jo inne) og målte opp
hvor de sto parkert. Etter en tid kjørte Politiet forbi. Hva kan vi gjøre? Vel vi kan bli bedre til å
parkere benytte vår plass og «stable» så godt vi kan, plasser oss å tenke på de som kommer
senere på møtet som også skal ha plass. Bruk også hølet bak, begynn innerst, vi klarer
sikkert å ordne opp oss i mellom. Det viktigste er vel at utryknings kjøretøy kommer forbi at
det er framkommelig for dem. Derfor etter siste tids hendelser må vi igjen ta noen grep med
utleien og kontrakten. Et større ansvar blir lagt på leier men ikke noe urimelig som ikke kan
takles.
Så til et «teknisk« problem. Fornyelse av medlemskapet er sendt ut til alle før nyåret kom,
men det viser seg at flere ikke har fått noe i posten. De som ikke har hørt noe til nå må
henvende seg til kassere eller leder for å få ordnet opp i dette. Det bør skje snarlig da fristen
for fornyelse går ut 28. februar. Da vil tilgang på avis både på nett og på papir etter hvert
forsvinne, samme med SMS. Det er litt kompliser for kasserer så vil du være med så heng
på.
Når det gjelder dugnadsfesten blir det påmelding, dette for å få litt oversikt over antallet med
hensyn til noe å spise. De som vet de har bidratt med noe kan henvende seg til Grethe Nord
Gerhardt (tlf- mail- SMS) for påmelding. Festen er lørdag 21. februar kl. 1900. Eller Egil
Berby 90041576 (sms- el. Mail)
Man har ikke trengt så mye framover da vi har det greit, men allikevel burde man det i forhold
til lokalet vårt. Det positive er at det er bra og gjeldfritt og et hyggelig sted å være. Det
negative er at det ligger i et boligfelt som stadig kryper nærmere, hvem blir vår nærmeste
nabo i bakgården, det begynner å bli trangt til tider og ingen mulighet til å utøve noen form
for bil hobby. Det «rusler« stadig inn noen yngre som vi kanskje vi skulle ta en «mekke» prat
med. Skal vi stå stille eller prøve å bevege seg litt framover? Styret ber derfor årsmøtet om
vi skal sondere terrenget for noe nytt og større, men for all del ingen rush, men titte etter noe
og følge med, vi kan jo være heldige enda en gang. Sier medlemmene nei, ja da har vi som
vi har det.
Vi har nå offisielt fått tillatelse til atter å bruke Amfi Borg som start på Påskecrusing
langfredag 3. april, så det kryper fram i mot våren.
Det vil bli buss tur i mars, mer om det på møtet.

EgBe

Medlemsmøte 14.01. 2015
Tilstede, 42 sen. 1 jun.
Dugnadsfest 21. feb. Gjelder alle som har bidratt, i en eller annen form , b.l.a I. mai i 2014.
Årets busstur, Gøteborg et av alternativene.
Påskecruzingen 3 april.
Div. 1 mai.
Nasjonal motordag.
Cars on the Farm.
Treff på Sand marina, Hvaler.
Bruken av klubblokalet, revidering av utleieregler.
Egil leste opp mailer fra en nabo, klaga på dezibelen.
Sven

Styremøte 20. 01 2015
Tilstede, Inger Lisbeth, Grethe, Veronica, Per, Ronny, Flemming, Arild, Ole Petter, Egil N., Egil B.,
Sven
Grasrotandelen, bruk den dere som tipper, i en eller annen form, penger i klubbkassa.
Parkering, bør bli mere røddig.
Uteplass, Gordon tar seg av saken.
Varmepumpe, fortsatt ikke i orden.
Klubblokalet, sondere terrenget, kanske finne en plass uti skauen?
Økonomi, meget bra.
Bilder, etterlyser reisebilder til klubbavisa.
Frankeringsmaskin, Per jakter fortsatt.
Magnetskilt, Arild forhøre seg om pris på ø 350 for bildører.
Per sjekke pris på kjøredresser til dragrace gutta i klubben.
Utleiekontrakt revideres.
Dugnadsfesten, det blir pizza, Per tar D.J jobben.
Medlemslister sendes AM CAR.
Egil B. tar kontakt med kommunen v/ Regine Hansen a.n.g torvfesten 6.juni.
Sven

VALG 2015
DISSE STILLER TIL VALG
OG ER VALG KOMITEENS FORSLAG TIL NYTT STYRE

FORMANN

EGIL BERBY

SEKRETÆR

PER GERHARDT

STYREMEDLEMMER

OLE PETTER SÆLAND
PER OLAV ANDERSEN

VARAMEDLEMMER

KENT MAGNUS BRATLI
JAN THOMAS JOHANSEN
TROND GUNDERSEN
VERONICA ROOS
ARILD OLSEN
RUNAR ELVERØY
TOM LILLEBORGEN
ANDREAS SPETAAS

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

HUMOR
En blondine gikk inn til en elektroforhandler og skulle kjøpe en tv. Hun gikk
bort til en salgs assistent og sa: "Jeg vil ha den tv'en der." Salgs assistenten
svarte: "Vi selger ikke til blondiner". Blondinen stormet ut av butikken og
farget håret svart. Neste dag kom hun tilbake og sa "Jeg vil kjøpe den tv'en".
Salgs assistenten sa nok en gang: "Vi selger ikke til blondiner". Neste dag
hadde hun klippet håret kort og kledd seg ut som en mann. Med en dyp
stemme sa hun "Jeg vil gjerne kjøpe den tv'en". Salgs assistenten svarte nok
en gang: "Vi selger ikke til blondiner." "Nå har jeg farget og klippet håret,
hvordan kan du vite at jeg er en blondine?". Assistenten svarte: "Det der er
ikke en tv. Det er en mikrobølgeovn."

En svensk flykaptein var på vei mot Gardermoen da han ble kalt opp av tårnet: "Vennligst
oppgi Deres posisjon."
Svensken satt der taus som et levende spørsmålstegn. Tårnet gjentok: "Vennligst oppgi
Deres posisjon."
Etter lang nøling svarte den svenske flykapteinen: "Jeg er kaptein og sitter lengst fremme
i flyet ..."

DUGNADSFEST
PÅ KLUBBLOKALET
21.FEBRUAR KL 19.00
Vi inviterer til dugnadsfest
det vil bli servert pizza og øl til maten.
Alle dere som har vært med på dugnad er
hjertelig velkomne til en sosial samling. Ta gjerne med partneren.
Pga bestilling av mat ønsker vi en oversikt
over hvem som ønsker å komme.
Egil B har oversikt, påmelding på medlemsmøte
eller ring Egil tlf 69132166/90041576
Grethe tlf 97181618

JuniorKlubb
Onsdag 25.02.2015
kl 17:30

KARNEVAL

Da er det igjen tid for karneval
for juniorer. Kle deg ut, eller kom
som du er. Det blir servert mat og
drikke, så finner vi på noe gøy.
Blir også en film :)
Påmelding: 		 Nina 924 43 799
					 Weronika 907 00 765
				 ( pga maten vi skal kjøpe inn )

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; 23-02-15. 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.

I ÅR TENKTE JEG VI SKULLE PRØVE NOE NYTT 
VI REISER TIL GØTEBORG STARTER FRA KLUBBLOKALET SOM VANLIG, OG
KJØRER TIL HABY HVOR VI TAR ET MÅLTID. REISER DERFRA TIL
VOLVOMUSEET (volvomuseum.com/se/) I GØTEBORG HVOR DEN SOM ØNSKER
Å SE DETTE GÅR AV. BUSSEN KJØRER RESTEN TIL GÅGATEN I SENTRUM.
BUSSEN KJØRER TILBAKE FOR Å HENTE DE PÅ MUSEET TIL GÅGATEN. VI
PRØVER Å FÅ BOOKET PLASSER PÅ HARD ROCK KAFE. PRISEN FOR TUREN
VIL BLI CA KR 300 - 400, AVHENGIG AV HVOR MANGE VI BLIR. VI STARTER
PÅMELDINGEN PÅ MEDLEMSMØTET 11 FEBRUAR.
REISER FRA KLUBBEN KL 10:00 ER PÅ HABY CA KL 12:00
REISER CA 13:00 FRA HABY TIL MUSEUM FRAMME CA KL 14:30.
FRA MUSEUM CA KL 16:00 TIL GÅGATEN CA 15 MIN KJØRING.
DA MØTES VI PÅ HARD ROCK CAFÉ KL. 17:30 TIL MIDDAG. CA KL 19:00
REISER SÅ TILBAKE TIL KLUBBEN.
PÅMELDING TIL PER GERHARDT TLF 91777514 ELLER GRETHE GERHARDT
TLF 97 18 16 18

HER HAR VI LITT INFO OM NOE VI KAN LURE PÅ DER Å DA (HUSK DETTE LIGGER PÅ
CRUZINEWS PÅ HJEMMESIDEN VÅRES) 

«GATELANGS» USA HØSTEN 2014

Så fortsatte vi ut fra Dallas og mot vest.

En liten stopp ved en stengt og gjengrodd skrot mellom Witchitta Falls og Amarillo

Midt på et jordet litt utenfor Amarillo har da en mann gravd ned Cadillacer, hvorfor? Det har i hvert fall
blitt en turist attraksjon der man kan spraye og legge igjen en hilsen.

Utenfor Midtpoint cafe stod disse 2 bilene med til salgs skilt (ingen pris), men du verden som guttene
studerte og kommenterte disse.

På bilene sto det blant annet, vennligst ikke skriv på bilene. Men det var nesten som en oppfordring til å
skrive, det var navn overalt.

Måtte bare ta bilde av denne bilen ved siden av May som ikke rakk opp til speilet, og Terje som så liten ut
ved siden av, stod på en parkeringsplass i Santa Fe.
Lunsjen ble spist på Thunderbird bar & grill der navnet på restauranten var best et av de få steder der
service og mat ikke stod til forventningene, men sånn kan det være noen ganger.

På parkeringsplassen til El Rancho, Gallup stod denne Plymouthen. Det var lagt solbeskyttelse i vindu, men
resten av bilen så jo litt sliten ut.

Vi spiste på Joe & Aggie`s cafe, Holbrook og jammen fant ikke mannen fram visittkort vi hadde lagt igjen i
2006. Vi stoppet også ved WigWam motell der det var et rikt utvalg av veteranbiler utstilt.

HUMOR
En dame gikk ut fra Starbucks med morgenkaffen da hun la merke til det mest bemerkelsesverdige
begravelsesfølget ankomme gravlunden. En lang svart begravelses bil kjørte etterfulgt av en annen
begravelses bil 20 meter bak. Bak den andre begravelses bilen gikk en enslig dame med en pitbull i
bånd. En liten avstand bak henne fulgte omtrent 200 damer på rekke og rad i én enkelt fil.
Damen kunne ikke stille nysgjerrigheten lenger. Hun gikk bort til damen som gikk med hunden og
sa, «jeg kondolerer for tapet ditt, og vet at dette er et dårlig tidspunkt å forstyrre på, men jeg har
aldri sett en begravelse som dette før. Hvem sin begravelse er dette?»
«Ektemannen min.»
«Hva hendte med ham?»
Damen svarte «Hunden min angrep og drepte ham.» Den nysgjerrige damen spurte videre, «Vel,
hvem er i den andre bilen?» Enken svarte, «Svigermoren min. Hun prøvde å hjelpe mannen min, og
hunden angrep henne også.» Damene delte en gripende og tankefull stillhet i et øyeblikk.
«Kan jeg låne hunden din?»
«Still deg i kø.»

En 70 år gammel mann kommer til legen for å få sin årlige helsesjekk.
Pasienten: "Jeg har nylig blitt gift."
Legen: "Å?"
Pasienten: "Ja og det med en på 18 år."
Legen: "Det får jeg si!"
Pasienten: "Ja og det beste er at hun er gravid".
Legen: "Til lykke med det - Det minner meg om en storviltsjakt jeg en gang var på. Vi gikk midt i
skogen og plutselig kommer det en kjempebjørn stormende mot meg. Jeg griper febrilsk bak meg,
får tak i paraplyen og trykker knappen så den folder seg ut. I det samme lyder et brak og bjørnen
faller om."
Pasienten: "Det må ha vært en annen som skøyt."
Legen: "Akkurat. Det er det jeg mener."

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

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

STYRET ÅR 2014
FORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

VISEFORMANN

tantepen@yahoo.no

95065269

KASSERER

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Kjell Ingar Olsen

kjell-io@online.no

91646035

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Sven H. Johansen

tingjoh@online.no

48057575

STYREMEDLEM

Ole Petter Sæland

ole_ffk@hotmail.com

41265978

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Andreas Ruud

andreasruud90@gmail.com 92493616

VARAMEDLEM

Flemming Sørlie

flemming.sorlie@me.com

91556215

VARAMEDLEM

Runar Elverhøi

relverh@online.no

99692983

VARAMEDLEM

Arild Olsen

arild@multirep.no

90500347

VARAMEDLEM

Veronica Roos

veroos@hotmail.com

90700765

Marte Karlsen

martemilie@hotmail.com 91712800

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon 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 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Grasrotandelen
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper
Utlån av verktøy
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.
Verktøy og lånelister finner du i andre etasje.
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann.
Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557

B

7. feb.
11.
feb.
17.
feb.
21.
feb.
23.
feb.
2. mar.

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
Lørdagskafé / Åpent hus
Detroit Cars
Årsmøte / medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Dugnadfest / For alle som har bidratt med, noe feks
, 1 Mai
Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

Detroit Cars

Kl
11,00
Kl
18,30
Kl
18,30
Kl
19,00
Kl
19,00
Kl
18,30

Deadline neste
klubbavis
25 FEB.

