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INSTRUKS FOR BRUK AV
OFFISERSMESSEN KNM BERGEN
GENERELT:
Offisersmessen KNM Bergen drives av Bergen Militære Samfunn (BMS).
BRUKERE:
Offisersmessen kan etter søknad benyttes av militære avdelinger og militærrelaterte foreninger i
ymse sammenhenger, etter herværende retningslinjer og etter innvilgelse av Styret i BMS.
Bruksområdene er møter, mottagelser og markeringer, messeaftener og mindre selskaper.
Foreninger som er medlem i BMS kan låne messen ved å henvende seg til sekretæren BMS. For
eksterne brukere sendes søknad om bruk av offisersmessen skriftlig, og i god tid, til BMS ved
Sekretæren (mailadresse: sr-ho@hjemme.no). Alle søknader registreres i egen protokoll, og denne
medbringes og forelegges Styret i BMS på ordinære styremøter. Styret fatter beslutning ift den
enkelte søknad, og søkeren får skriftlig svar vedlagt herværende retningslinjer. Der det ikke er
planlagt styremøte før dato for omsøkt arrangement, bemyndiges Sekretær BMS til å ta avgjørelse på
vegne av Styret.
GJENNOMFØRING:
Ansvarlig person skal i forkant av et arrangement i offisersmessen, møte for Sekretær BMS. Det vil
bli gjennomført en befaring av lokalet, og nøkkel vil bli utkvittert. Det avtales tid for inspeksjon og
innlevering av nøkkel i etterkant av arrangementet.
Innredning og utsmykking er nærmest identisk med det som var originalt i offisersmessen om bord i
KNM Bergen. Offisersmessen er utstyrt med glass, dekke- og skaffetøy som originalt.
Det er ikke mulighet for tilvirking av mat og/eller drikke i offisersmessen. Dette må enten
medbringes, eller bestilles gjennom kommandantboligen. Offisersmessens dekketøy, som evt.
benyttes, skal etter bruk samles i dertil egnet kurv slik at det blir enklest mulig å frakte til oppvask i
Kommandantboligen.
Det er ikke garderobe eller sanitærfasiliteter i offisersmessen. Dette innebærer at toalettene i
Kommandantboligen må benyttes.
Arrangementer i offisersmessen skal normalt avslutte senest kl. 23.00. Dispensasjon kan gies, etter
særlig anmodning, inntil kl. 24.00.
ANSVARSFORHOLD:
Det påløper en leiesum/administrasjonsgebyr for bruk av offisersmessen pålydende kr. 500,-. Ved
leie uten bespisning er gebyret kr. 300,-. Leiesummen innbetales til BMS’ bankkonto senest 14 dager
etter arrangementet.
Bruker er på alle måter ansvarlig for alle forberedelser, catering og fullstendig opprydding ifm
arrangementer i offisersmessen. Bruker er ansvarlig for alle skader på bygning og/eller materiell i
forbindelse med lån/leie.
Bergen 13. mars 2008,
Egil J. Eikanger
Kontreadmiral
Formann BMS

