Referat af orienterende repræsentantskabsmøde, for cirka 55 fremmødte, den 13. november 2008 i
Panoramasalen i Spektrum Odder
1. Velkomst og valg af ordstyrer
Uffe Jensen (formand) bød velkommen og henviste til, at vi ifølge vedtægterne afholdes to
årlige møder i hhv. maj og november.
På bestyrelsens vegne foreslog han Niels Chr. Strauss som ordstyrer, og han blev valgt.
Niels Chr Strauss konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og formalia
var i orden og i overensstemmelse med vedtægterne.
Bestyrelsen havde forslag om at slå dagsordenens punkt 2 og 3 sammen. Dette var der ingen
indvendiger imod.
Herefter blev ordet givet til formanden omkring punkt 2 og 3.
2. Aktuel orientering om Spektrum Odder – kort nyt siden maj-mødet.
3. Aktuel orientering om de grønne arealer
Formanden gjorde opmærksom på at hans status med nyt, ikke var en beretning, men en
orientering til repræsentantskabet siden mødet i maj.
Han konstaterede, at vi nu er i gang med den første hele vintesæson. Vi har indtil nu været
igennem en indkøringsfase, hvor mange ting er blevet rettet til og justeret i takt med vores
mission, vision og målsætning. Vi høster stadig erfaringer og retter til.
Spektrum Odders mål er fortsat, at få det hele til at spille i et fællesskab og få det sidste
omkring multihallen lavet færdig.
Samarbejde og gensidig hensyntagen er nøgleord – såvel i dagligdagen som for at nå fælles
mål.
Formanden opfordrede brugerne til at benytte de forskellige faciliteter så meget som muligt
alle ugens 7 dage – og ikke kun i prime time. På den måde, er brugerne også med til at
markedsføre sig selv og Spektrum Odder.
Formanden henviste endvidere til nogle nødvendige og bekostelige forbedringer og
reparationer – navnlig i svømmehallen. Her er der også tanker om wellnes og andre
forbedringer.
Timepriserne vil blive forhøjet pr. 1. juli 2009. Der kommer nærmere information til
brugergrupper om dette.

Odder Kommune har afsat 300.000 i 2009 til udvikling af de grønne arealer. Spektrum
Odder har afsat et tilsvarend ebeløb – eller 600.000 kr. i alt i 2009. Arealerne trænger på
mange måder til en ”kærlig hånd”. Et udvalg, blandt andet med 2 byrådsrepræsentanter,
arbejder med en helhedsplan. Den plan præsenteres senere for brugerne – forventelig i
foråret 2009.
Formanden oplyste, at en konsulent skal undersøge pris m.v. af dræning af arealet nord for
Bisgårdsvej.Der indhentes tilbud fra en landsakbarkitekt til forskønnels af de grønne
arealer. Han fortale om flere mulige tiltag – også om trafikdæmpende foranstaltninger på
Bisgårdsvej.
Formanden slog fast, at Spektrum Odder, er en ”halvstor butik”. Der er mange hensyn at
tage. Bestyrelsen har det overordnede ansvar. I takt med at der er økonomi til det, vil der
selvfølgelig fortsat ske en løbende udvikling af faciliteterne.
Der henvises til ombygning omkring møderum 4, hvor der både vil være mere plads til
musikskolen og til at etablere et foreningskontor.
Bestyrelsen er meget opmærksom på, at der mangler scenefaciliteter med tilhørende
depotrum til teaterforeningerne. Der arbejdes på en studietur for at se hvordan man gør
andre steder i landet.
Herefter var der kommentarer fra repræsentantskabsdeltagerne.
Mette Rishede, tennisafdelingen, gav udtryk for, at det bør være kommunen, der står for
økonomien omkring trafikdæmpende foranstaltninger på Bisgårdsvej. Formanden oplyste, at
Spektrum Odder er opmærksom på, at bruge pengene bedst muligt.
Hun efterlyste en fælles forenings-administrativ medarbejder, der tidligere har været talt
om. Kurt Christensen oplyste, at ideen ikke var glemt.
Dennis Kronvold, Odder Amatørscene, udtrykte begrejstring omkring mulighederne for at
spille teater og cabaret mv. i Spektrum. Han ville gerne med på en studietur.
Hans Jegindø, Odderegnens teaterforening, oplyste – efter et møde med formanden – at
Teaterforeningen nu kigger konstruktivt frem. Foreningen vil også gerne med på studietur,
og han udtrykte håb om en stor indvielse i vintersæsonen 2010. Det arbejder vi nu fælles på.
Egil Rasmussen, badminton, roste for optimering af forhold i multihal – navnlig omkring
farver og gardiner.
4. Spektrum Odders budget 2009
Eventuelle meningstilkendegivelser/ønsker fra repræsentantskabet til budgettet.
Omkring budgettet kunne Allan Pedersen fortælle, at økonomien ser sund ud. Vi er stadig i
indkøringsfasen, og vi har endnu ikke et helt års erfaringer med drift m.m.
I forbindelse med renovering af møderum 4 samt gulv og belysning af hal 1 har vi optaget et
lån, som bestyrelsen har besluttet sig for, at afdrage ekstra ordinært hurtigt. Derfor

henlægges der i de kommende 10 år 150.000 kr. ekstra pr. år, således lånet helt kan indfries
om 10 år.
Svømmehallen trænger efter de første fem års drift alvorligt til vedligehold samt
investeringer i nye tiltag som f. eks. wellnes. Bestyrelsen vil derfor prioritere at tilgodese
svømmehallen og de øvrige faciliteter der.
Det vil betyde, at også en god del af drifts- og vedligeholdelses budgettet nu rettes mod
svømmehallen.
Anker Thuesen, tennis, påpegede et behov for at få drænet de 3 gamle baner ved klubhuset,
samt at en udskiftning af en gammel vandledning, trængte sig på, hvis den skal blive ved
med at holde ”vand”.
Hans Jegindø fra Odderegnens Teaterforening gjorde rede for sin samtale med formanden,
og det at trække på samme hammel. Sammen med Dennis Kronvold udtrykte han håb for
penge til scenefaliteterne.
Regnar Arboe fra Odder Gymnasterne, påpegede, at der skal indkøbes en scene, der hurtigt
kan sættes op og pakkes ned igen.
Frank Hechmann, ateltik, efterlyste, om der var foretaget langtidplanlægning i forhold til de
dyre forslag fra fodbold, tennis og atletik.
Eigil Rasmussen fra badminton foreslog en fælles forenings juleforkost. Endvidere talte han
om at få bedre information vedr. omklædning med videre. Evt via de opsatte infoskærme.
5. Oplæg fra bestyrelsen om messe/udstilling m.v. i regi af vores repræsentantskab.
Formanden fremlagde nogle af de tanker og ideer der lå bag forslaget om en messe eller
lignende. Han oplyste også, at der var positive tilbagemeldinger på idéoplægget fra
turistforeningen.
På mødet var der positive tilbagemeldinger fra begge teaterforeninger, der så muligheder
for teaterforestillinger for børn i efterårsferien, hvis det kan lykkes at få en kulturuge
genindført i Odder.
Formand opfordrede interesserede til at komme til mødet den 27 november kl. 19.00 i
Panoramasalen.
6. Næste ordinære repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 28. maj 2009 kl. 19.
7. Evt.
Hanne Appel, OIGF Gymnastik, udtrykte stor ros til Spektrum Odder og hele idégrundlaget.
Der var ros til det arbejde, som bestyrelsen varetog. Hun gav udtryk for, en god
fornemmelse, over det der sker i Spektrum Odder.

2008 er som bekendt sangens år. Meget passende afsluttede Musikskolens Dogmeorkestret
aften på fantastisk vis. Super dejlig musik og underholdning af høj klasse.
Referent
Lasse Nielsen
bestyrelsen

