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MMU Utstein, Skipsrådet 

 

Besetningen innkalles til Generalmønstring av  
MMU Utstein på Marinemuseet (MMU)  

lørdag 13.-14.  sept 2014    
     
Administrativt 
Venneforeningen MMU Utstein har siden etablering i 1998, benyttet Norske Løve, Vealøs i.fm den årlige 
Generalmønstring. I år, og for fremtiden har vi fått et generelt avslag på videre bruk pga. ”beredskapsmessige 
hensyn og operative behov”. Norske Løve disponeres som kjent av Forsvarets spesialkommando (FSK).  
At venneforeningen bidrar til  synliggjøring av  Marinemuseet, UVBV og Sjøforsvaret , blir ikke vektlagt.  
En lang tradisjon er brutt men vi håper vi nå har funnet en god løsning slik at venneforeningen kan seile videre. 
 

• Innkvartering 
    Gamle Horten Gjestegård http://www.gamlehortengard.no 
 

Den gamle befalsmessen på Karljohansvern  drives nå som gjestgiveri. Alle rom har te-koker, kjøleskap og bad 
med badekar eller dusj, flatskjerm-TV og gratis Wi-Fi og gratis parkering  
Det er ca 5 minutters gange til Marinemuseet og ca 15 min gange til Horten sentrum.  
 
Skipsrådet har reservert rom for ca 50 personer på dobbeltrom.  

• Kostnader 
Besetningen betaler kr 750.- pr deltaker. overføres ved påmelding til: 
           Venneforeningen MMU Utstein, kto nr 1594 10 26025 
Våre svenske og tyske venner gjør opp ved ankomst. 

          Overnatting, dbl rom på Gamle Horten Gjestegård, kr 400.- pr person/natt.  
          Gjøres opp direkte med vertskapet på Horten Gjestegård.  

Mrk: 
Den formelle del av programmet starter  lørdag 13.sept kl 1000 men de som ønsker det, kan sjekke inn I løpet av 
fredag, Skipsrådet foretar reservasjon, gi beskjed i.fm påmelding. 

 

Påmelding pr e-post innen fredag 22. August 2014 
mmu.utstein@gmail.com 

- dette gjelder også forslag som ønskes tatt opp på Generalforsamlingen 
 
Husk: 

• Innbetaling av kr 750.- ved påmelding 

• Ved påmelding, oppgi ankomst fredag eller lørdag 
 
 

Foredragsholdere er ikke helt avklart, det kan bli en del mindre justeringer av programmet  
 

Velkommen om bord,- sett kursen mot Karljohansvern, forover 210 o/min, 
 
 

Skipsrådet 
 

http://www.gamlehortengard.no/


04.juli 2014 

 

Seilingsprogram 

”Annus Mirabilis”, underets år,  12.april 1814…….. 
Den Dansk(Norske flåte, som hadde eksistert i over 300 år, oppløses og den norske marine etableres med 
hovedbase på Fredriksvern verft. I år feirer vi Sjøforsvarets 200 års jubileum. Det har vært mange høydepunkter i 
løpet av disse årene, spesielt bør nevnes da vi fikk vår første undervannsbåt ”Kobben” i 1909. I disse dager 
foreligger det planer for neste generasjon undervannsbåter som avløsning av ”Ula-klassen”, dette blir en del av 
temaene på årets Generalmønstring. 
 
Lørdag 13. Sept  2014 
   kl 0900-1000 Frokost på Marinemuseet for de som embarkerte på fredag 
   kl 1000-1030 Velkommen ombord v/skipssjef Hugo Overgaard 
                                - kaffe 
   kl 1030-1045 Minnemarkering i Minnehallen MMU 
   kl 1045-1130        Undervannsbåtvåpenet (UVBV), status og utvikling inkl spørsmål v/representant fra UVBV 
   kl 1130-1215        Lunch i resepsjonen MMU 
   kl 1215-1300        Foredrag ”1814  og Sjøforsvarets 200 års jubileum” 
   kl 1300-1315        Pause 
   kl 1315-1345        Foredrag om Marinemuseet i Karlskrona og innvielse av Neptunhall 
   kl 1345-1415        Orientering om International Submariners 51. Congress i Athen, Grekenland 
                                og 52. Congress i Portsmouth, UK, 18.-21.mai 2015 

                                http://www.isa-greatbritain-2015.com 
   kl 1415-1430        Pause 

kl 1430-1500       Generalforsamling       
   1. Åpning og konstituering v/skipssjef MMU Utstein, Hugo Overgaard 
   2. Godkjenning av innkalling og valg av dirigent og referent 
    3. Årsberetning fra Skipsrådet 
    4. Regnskap 
    5. Valg av: 
        - Skipsråd 
         - Revisorer 
    6. Forslag til lovendringer  
   7. Kontingent 
    8. MMU Utstein, planer og utvikling     
    9.  Innkomne forslag   
                                    10. Kommandoheis med nytt Skipsråd 
 
kl 1500 Innsjekk Gamle Horten Gjestegård 
 
kl 1730-1845       MMU Utstein – sjefs skifte,  
                            - oppstilling etter Generalrullen på Bb side av MMU Utstein 
                            - jakke og slips 
                            Hugo Overgaard overleverer kommandoen til Jens Georg Engeness 
                            - besetningen embarkerer 
 
kl 1900-0200       Gamle Horten Gjestegård:  
                             - messeaften med sjømannskost & ”noko attåt” 
                             - jakke og slips, muntrer sanger og gode UVB  historier    
             
Søndag 7. okt 2012   
Ca kl 0900   Frokost på Gamle Horten Gjestegård 
                      -  transitt til hjemmehavn  
                      -  for de som ønsker det, er det muligheter for omvisning på Marinemuseet 

http://www.isa-greatbritain-2015.com/

