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Årsberetning 2018 til Tinget i Ski- og Fotballklubben LYN fra 
Hyttekomiteen for LYN-hytta. 
 
Stiftelsen Huldreheims virksomhet drives i Oslo. Utleie av Huldreheim har fortsatt på 
samme måte som tidligere år. Karantenetid på 3 mndr med fortrinnsrett for LYN-
medlemmer har ikke vært benyttet i noen tilfeller. 
 
Det har vært 51 utleier i 2018, hvorav 1 utleie internt som ikke har blitt fakturert, mot 46 
utleier i 2017, mot 49 utleier i 2016. Leieprisene har vært kr. 300,00 pr. person pr. døgn for 
privatpersoner, firmaer, selskaper o.l. Skoler har også i 2018 fått reduserte priser og vi har 
operert med en fastpris på 3500,- i helger (en natt) og 3000,- på hverdager. For LYN-lag er 
leieprisen 2000,-.  
 
Utleieaktiviteten er igjen på vei oppover i forhold til 2017. Det er gledelig å se at mange 
skoler i nærområdet bruker hytta flittig og vi ser at de kommer igjen år etter år. Det er 
fortsatt ikke kjøretillatelse for leietakere såfremt leietaker ikke fremlegger helsetilstand for 
personer som måtte trenge transport. Det er opp til leietaker selv å søke Bymiljøetaten for 
kjøretillatelse. De aller fleste leietakere aksepterer at det ikke er kjøring til hytta og vi 
tilrettelegger slik at de kan komme opp med varer og lignende i uken leien er så fremt det 
ikke kollidere med andre utleier. Innskrenkingen av kjøretillatelse påvirker nok utleie til 
større selskap.     
 
LYN-Ski har i tillegg lånt hytta vederlagsfritt for dags avslutninger og hyggestunder på 
tvers av lagene ved en anledning. LYN-hytta har som alltid operert som matstasjon under 
Ivar Formos minneløp.  
 
Det leies ikke ut til ungdom under 18 år uten at det er med nødvendige ansvarlige voksne. 
Dette begrenser kategorien leietakere som ofte forårsaker hærverk. 
 
Hyttekomiteen har i 2018 bestått av: 
Trine Alderin, Styrets leder 
Peter Møller Ravn, Anine Øverlier og Morten Wethe som vaktmestere og vedlikeholds 
ansvarlig. Anine Øverlier for utleie og Bjørn Gohn Jønsberg har bidratt med regnskapet.  
 
Det har vært avholdt 3 styremøter. Kommunikasjonen ellers har stort sett foregått per mail 
og telefon. 
 
Peter Møller Ravn kom inn som hyttesjef / vaktmester i 2016 og har gjort en strålende jobb 
med vedlikehold og småreparasjoner på hytta. Ettersom han ville reise ut og utforske 
verden kom Anine Øverlier inn i teamet og ble ansvarlig for utleie og vedlikehold på hytta i 
samarbeid med Morten Wethe. Peter kom senere tilbake men har nå valgt å trekke seg 
helt ut. Vi takker for den innsatsen han har lagt ned.  
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Det har i 2018 ikke vært investert i noen store prosjekter. Man fikk utarbeidet en rapport på 
den utvendige bekledningen i 2017 men har ikke vært utført noe arbeid i forbindelse med 
dette enda. Det nye styret må se på måter å løse dette på. Oppvaskmaskin og div. andre 
husholdningsartikler må snart byttes ut. LYN-hytta er ellers i god stand.    
 
Det har ikke vært gjennomført dugnad i 2018, men Anine, Peter og Morten har vært flittige 
med opprydning og kasting av ting og utstyr som ikke fungerer. Uteområdet har også 
gjennomgått en opprydning.  
 
Det har kommet en forenklet utgave av nettsiden. Og kommunikasjonen med utleie 
fungerer bra.  
 
Det er som regel bra vasket og ryddet etter utleie. Anine med venner har hatt to store 
rengjøringsjobber i 2018. Alle leietakere har stort sett vært fornøyd og det er meget 
hyggelig å se at det stadig er flere gjengangere.  
 
Avhenting og levering av nøkler i forbindelse med utleie har fortsatt forgått på klubbhuset 
til LYN og det fungere meget bra.   
 
Regnskapet for 2018 viser et årsresultat på: kr. 73 142,00 mot kr. 36 368,00 for 2017 og 
mot kr. 21 136,00 for 2016. 
 
Regnskapet er revidert av stiftelsens revisor BDO AS.  
 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er 
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Stiftelsen har ingen ansatte. Stiftelses styre har bestått av styreleder Trine Alderin, 
styremedlemmer, Morten Wethe, Tom Christian Arnulf, Frode Laastad, mens Anine 
Øverlier har vært leder for hyttekomiteen i samarbeid med Bjørn Gohn Jønsberg. 
 
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø. 
 

Oslo,              2019. 
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   Frode Laastad    Tom Christian Arnulf      Morten Wethe 
      Styremedlem            Styremedlem                 Styremedlem   


