Referat fra repræsentantskabsmøde i Spektrum Odder den 28. maj 2009

Formanden bød velkommen og inviterede til lidt mere debat end sidste år.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Niels Chr. Strauss som dirigent.
Niels C. S. blev valgt og kunne konstatere. at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at
mødet var beslutningsdygtigt.
Med baggrund i tvivl om hvem der måtte komme til mødet, kunne der henvises til, at de foreninger, som er repræsenteret, kunne komme med det antal repræsentanter, som de ifølge bilag
C, er berettiget til. Det er underordnet hvem man i foreningerne vælger til at repræsentere sig.
Jfr. vedtægterne skal man senest 14.april meddele Spektrum Odder, hvem de enkelte foreninger/organisationer har udpeget som deres repræsentant(er) af hensyn til udsendelse af materiale/indkaldelse til repræsentantskabsmødet. Ved evt. forfald vil navneændringer selvfølgelig kunne godtages.
Herefter fik formanden ordet til beretningen.
2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse.
Uffe Jensen fremlagde beretningen som blev godkendt og omhandlede følgende hovedtemaer:
Velkomst, Multihallen og dens færdiggørelse, P-plads, personale, økonomi, svømmehallen, de
grønne arealer – nu Spektrum Park, fremtiden og til sidst en afrunding.
Beretningen findes i hele sin ordlyd på Spektrum Odders hjemmeside.
3. Præsentation af helhedsplanen for Spektrum Park
Allan Pedersen præsenterede helhedsplanen og de visioner til udnyttelse af området, som lå i
planen. Planen blev efter mødet lagt på Spektrum Odders hjemmeside.
Der var flere specifikke spørgsmål eksempelvis vedrørende fremtidig placering af rugbybanen
og hegn i denne forbindelse, beskæring af træer og beplantning, løbende vedligehold af området,
beachvolley bane m.m.. Samtidig var der også ros for de visionære tanker, som har ført til planen i sin nuværende form.
Allan Pedersen kunne fortælle, at brugerne for de forskellige områder vil blive inddraget, når der
kom ændringer og andre tiltag på tale. Der var således ikke nogen, der skulle frygte, at de fik
noget trukket ned over hovedet.
Det var vigtigt at understrege, at det hele står og falder med klargøringen af arealet på nordsiden
af Bisgårdsvej. En udgift på hen ved 1,2 mill. kr som Odder Kommune må bære. Kun ved dræning og klargøring af det areal, kan der komme gang i den foreslåede udviklingsplan for Spektrum Park.
Vigtigt var det også at påpege at Spektrum Odder har overtaget administrationen, og således ikke financieringen af vedligeholdet af Spektrum Park.
Der er dog indgået en 4-årig aftale med Odder Kommune om at skyde 300.000 kr i kassen efter
krone til krone princippet, således at der årligt er 600.000 kr, til at arbejde med – eller 2.4 mio
kroner i løbet af de fire år.

4. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse
Kurt Christensen fremlagde et flot regnskab, med et overskud på godt 16.000 efter henlæggelser.
Kurt Chr. kunne henvise til en lang række igangværende og kommende vedligeholds opgaver
samt nye investeringer ikke mindst i svømmehallen og tilhørende faciliteter, som der var taget
højde for.
Der var forslag om, at regnskabet til næste år var mere detaljeret og evt. med noter til de enkelte
poster omkring indtægter og udgifter, således at det var mere gennemskueligt for mødedeltagerne.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen til eventuelle ændringer af bilag C.
Bestyrelsen foreslog - efter en dialog med Odder Roklub - at denne blev repræsenteret med 1
plads i repræsentantskabet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Allan Pedersen, Lasse Nielsen og Søren Winther Larsen var på valg. Alle tre var villige til genvalg.
Alle blev valgt uden modkandidater.
7. Valg af suppleant
Mette Rishede ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Hanne Appel (gymnastik), som blev
valgt uden modkandidat
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Christensen & Kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.
9. Evt.
Der var et spørgsmål om, hvordan det kunne være, at en hal-time kun talte 50 min? Svaret herpå
var, at det har været praksis i mange år og i øvrigt er aftalt med kommunen, således at endnu flere personer, kan bruge hallerne.
Rugby ønskede, at der sættes henvisningsskilte op. Kurt Christensen lovede at følge op.
Mødet sluttede med, at Niels Chr. Strauss takkede for god ro og orden, og gav ordet tilbage til
Uffe Jensen.
Uffe rundede mødet af og inviterede til en efterfølgende sandwich og et glas vin/øl/vand.
Efterårets repræsentantskabsmøde afholdes torsdag d. 19. november kl. 19.
Ref.
Lasse Nielsen

