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DETROIT NEWS JANUAR 2018 

 

Da blir det et godt nytt år til alle og hyggelige sommerbegivenheter er et skritt nærmere. Igjen er jeg 

opptatt av kommunikasjon, vi har aldri hatt så store muligheter som nå, men de må brukes. Avisen 

rusler og går en gang pr. måned, samtidig ligger den på vår side (i farger) detroitcars.no, men du må 

gå inn for å se. Det virker som de som kom i dataalderen seint vegrer seg for å bruke den. Du kan like 

eller ikke, det tvinger seg fram og du blir akterutseilt og din verden forblir din lille boble. Dette kom 

veldig tilsyne på siste møte hvor 38 jubilanter skulle få sin fortjente diplom. Bare et fåtall dukket opp. 

Vanligvis står dette i avisen men ved en glipp uteble dette. Men det ble lagt på vår klubbside og en 

SMS minnet på det. Vår SMS konto er ikke ubegrenset og gir bare korte beskjeder. Derimot kan alle 

som er medlemmer gå inn på Face Book på vår egen medlemsside å lese meldinger og beskjeder 

akkurat som en avis. Det var da jeg ble klar over at under halvparten av medlemmene hadde tilgang 

her, hvorfor det? Man må forespørre administratorene om tilgang, de sitter med medlemslister. 

Naturligvis er ikke eller vil man ikke være på FB. men da går man glipp av en fin komunikasjonskilde, 

det er slett ikke «farlig» man leser bare det man vil. Nei folkens her er bare å følge med, noe må man 

gjøre selv , begynn med å ta kontakt med MALIN HANSEN-CONNIE SPETAAS-PER OLAV ANDRESEN 

(POA) telefon nr .står i avisen. Info kan gå tapt om man ikke henger med. 

Våre jubilanter datt ut av avisen sist, vi forsøker å bøte på skaden ved å publisere alle denne gang slik 

at alle får se. Samtidig sender jeg en stor gratulasjon til alle som har vært med oss alle disse år og 

med håp om at det skal fortsette. GRATULERER. 

Tidene forandres antall treff, arrangementer små som større, i hel tatt mengden har økt hvor vår 

klubb egentlig står bak uten at vi tenker spesielt på det. Hvis en tenker grundig etter er det mye vi er 

involvert i.  Dette skjer jo rundt i det ganske land og mengden av alle må være formidabel, med ca. 

216300 registrerte «kult» kjøretøy er muligheten for ar noe kan gå galt så absolutt tilstede. Det har 

nok skjedd saker også som vi ikke vet om. Det er en grunn til at Amcar og IF går ut med muligheter 

for forsikring omkring oss. Derfor titt litt på vårt årsmøte forslag allerede nå. Det gir egentlig bare 

styret muligheten til å gå videre da vi er interessert i få vite mer. Det er en stund siden det kom på 

banen så da håper vi å få vite mer. 

Det stunder mot valg og komiteen jobber med saken får du en forespørsel så tenk på om du vil være 

med å bidra framover, vi trenger alltid positive personer. Det er fullt mulig igjennom 

nominasjonsprosessen å foreslå sine kandidater overfor valg komiteen som igjen må vurdere de 

foreslåtte. Valgkomiteen er personer med lang erfaring og god vurderingsevne og de kan ringe og 

forespørre eller oppsøke kandidater personlig. Det ser ut som at valgkomiteen er de som må ta 

jobben med å finne personer til styret. Alt for få benytter muligheten til å foreslå kandidater med 

bruk av nominasjonslisten, det betyr at kandidater valg komiteen foreslå står sterkt da det er få 

innkomne nominasjonslister. Måten det gjøres på er veldig demokratisk, men man må jo benytte seg 

av det. 

Da begynner vi året med besøk av en veteran fra den gang det het bilsakkyndige en jordnær og jovial 

kar med nær slektskap til en annen «bil kæll» Trond Gundersen, se annen side i bladet.        EGBE. 



 

 



Fredagshygge 
 

Den 3. fredagen i måneden prøver vi å samles til 

fredagshygge.  

Vi møtes på klubblokalet fra kl. 20.00 og utover. 

Kvelden ønsker vi å bruke til sosialt prek,  

noe godt å drikke med eller uten alkohol alt etter eget ønske, 

gammel musikk fra høyttalerne,  

her er ingen dresskode, 

ingen kostnad å komme inn, 

 

Ta en tur da vel og treff likesinnede.   

http://eportfoliosnz.wikispaces.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


MEDLEMSMØTE 13.12.2017 

Tradisjonen sier gratis kaffe og kaker, og det var det. Også jubilanter ble markert, 

fra de som har vært medlem 5 år og opp til 35 år. De som ikke var på møte får 

tilsendt i posten. 

Her kommer noen bilder. 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 10.januar. 

Ca. kl. 18.30 

 

Agenda: 

• Kommunikasjon til medlemmene fra styret/ledelse. 

• Bakgrunn for eventuell forsikringsavtale IF/AMCAR. 

• Eventuelt. 



Medlemsmøte 13 desember 2017 

 

Tilstede: 27 og 8 juniorer. 

Egil ønsker alle velkommen til julemøte. 

Julebord: Borte bra men hjemme best. Vi var 76 stk. Det ble mye mer å gjøre og 

man hadde ingen kontroll på ned rigging. Var mer klin på gulvet etc. enn på 

lokalet. Må avtale en tid til oppryddingen. Ha mer system på musikken var mye 

skiftning. 

 

Det ligger ekstra nominasjonslister på klubben. 

Naboen bygger på vi har lagt inn en anmerkning. 

Takker de som ordnet juleverksted for barna. 

Utdeling til jubilanter. 

Eventuelt: den ene varmepumpen er ødelagt. Per har begynt prosessen. 

 

Styremøte 19.12.2017 

Tilstede: 11 mangler 2 

Siste Cruzinews Husk å sende inn bidrag. 

Har sjekket opp litt ang kjøp av kopper med logo. Inger Lisbeth fant til ca 100kr 

koppen men det blir sjekket i Moss og USA. 

Møtet var som normalt men det at en del sene folk pga været. 

Maser på H. C ang info om lotteritillatelse men ikke fått svar. Hadde dette tema 

vært noe for AMCAR. 

Fikk igjen på momsen. 

Han som skal se på varmepumpen er syk så det skjer ikke noe der før han blir 

bra☺ 







VELKOMMEN TIL FØRSTE MØTE I 2018  10 JANUAR 

Vi får besøk av en kjent person her i distriktet, hvert fall vi 

som har levd en stund. For de yngre blir det nok et møte med 

hvordan det var litt før og vi lever jo litt der. 

Vi får besøk av EGIL NORDENGEN som er mangeårig tjener av 

etaten som nå heter Biltilsynet. Den gang het det Bil-

sakkyndige som var opptatt av at bilen var trafikksikker og 

trygg å kjøre med. I dag er de mer opptatt av regler og 

spissfindige paragrafer til irritasjon for mange, uansett er det 

den bak rattet som er den viktigste. Man burde kontrollere 

hoder og være mer lempelig med bilene. 

Vår mann NORDENGEN er en mann med bena på jorda og har 

nok opplevd mang en historie som han nå vil dele med oss og 

velkommen skal han være. Burde være duket for en artig 

kveld. 

 



 ÅRSMØTE FORSLAG FRA STYRET TIL ÅRSMØTET FEBRUAR 2018 

Historikk: I gjennom mange år har klubben vært forskånet for ulykker og nesten 

uten uhell. Uansett hva vi gjør eller arrangerer har vi et visst ansvar for hva som 

skjer eller kan skje. Vi har ved en anledning fått en forsmak av hva slike «uhell» 

kan koste oss. Dette gjelder jo mange klubber, videre har da AMCAR tatt ansvar 

for dette og lanserer en klubbforsikring som dekker det meste (se egen side). 

Etter litt gjennomtenkning og det økonomiske aspekt for hva det vil koste 

klubben og det enkelte medlem anser vi det som svært rimelig om noe skulle 

skje.» Et ordtak sier at vi ikke har bruk for noen forsikring før noe har skjedd.» 

Verden går videre, bilene har blitt dyrere, Jobbene på disse koster mer og 

person uhell kan koste oss dyrt. Derfor kommer vi med et forslag som årsmøtet 

må ta stilling til. 

STYRET BER ÅRSMØTET OM AT STYRET FÅR HJEMMEL TIL Å GÅ INN FOR Å 

ARBEIDE MED KLUBBFORSIKRING SAVTALEN MELLOM IF OG AMCAR FOR PÅ 

SIKT Å INNGÅ DENNE. 

Kostnadene pr.år er i dag er kr. 2500 som vil bli dekket av klubbens kasse og kr. 

25 pr. medlem en sum som gjør at kontingenten vil stige med Kr. 25 fra 2019. 

Kommentar til dette er at alt i alt dreier det seg om beskjedene summer i 

forhold til hva det kan koste om ulykke eller uhell skulle forekomme. 

  

 





K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2017 
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 97564337/91646035jobb 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Connie Løvlie Spetaas connieasbjornsen@gmail.com 97632772 

STYREMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

STYREMEDLEM Per Olav Andresen poa-poa@hotmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Martin Strand Martinstrand1981@gmail.com 95229839 

VARAMEDLEM Trond Gundersen 
 

trgunder@start.no 
 

91697008 
 

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli 
 

kent-magnus@hotmail.com 
 

99309476 
 

VARAMEDLEM Arild Olsen 
 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas 
 
 
 
 

andreas.spetaas@bravida.no 95899562 
 
 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf: 950 65 269 
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 950 65 269 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utlån av verktøy 

Ta kontakt med formann Egil Berby, 69 13 21 66/900 41  576 
Motorbukk og ”elefant” kontakt Vidar Elvestad, 908 28 557 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.net 
 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
mailto:kent-magnus@hotmail.com
mailto:arild@multirep.no
mailto:tantepen@yahoo.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.net


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. jan. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

10. jan. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

17. jan. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

3. feb. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

5. feb. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

jan 31 

   
 

 

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