Referat af repræsentantskabsmøde den 18.november 2010 i Spektrum Odder
1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden bød velkommen til de i alt 47 personer, der deltog i repræsentantskabsmødet. En
særlig velkomst til Christian Petersen, som senere på mødet skulle fortælle om sin rotur tværs
over Atlanten.
Uffe Jensen (UJ) opfordrede alle repræsentanter til at indberette den aktuelle e-mail adresse til
Dorthe på kontoret. Spektrum blander sig ikke i hvem der vælges – men ønsker bare besked
om navn (e-mail) på de(n) udpegede.
Bestyrelsen forslog, at Henrik Garlik Jensen blev valgt til dirigent. Han valgtes med applaus.
HGJ konstaterede at formalia var overholdt og kunne herefter give ordet til UJ.
2. UJ orienterede om de væsentligste temaer siden mødet i maj.
En stor udfordring er det fortsat, at få idræt og kultur til at spille sammen. Der er mange
brugere, og der må tages gensidigt hensyn til hverandre. UJ henviste til store arrangementer
som blandt andet Odder Revyen og den først store teaterforestilling i december.
Økonomien for 2011 bliver stram og der skal findes besparelser.
Der er renoveret omklædningsrum mv. i svømmehallen for 1,2 mill. kroner. Der er fokus på
om den daglige åbningstid evt. skal udvides, idet der er et stort pres i den offentlige
åbningstid.
Der er fortsat fokus på svømmehallen, som har mange daglige brugere. Her tænkes udvikling
af wellness-område, indgangsparti og fælleslokalet.
Sagen vedr. dræning af arealet ved Bisgårdsvej er fortsat ved at blive undersøgt. Det bevirker,
at andre tiltag i Spektrum Park udskydes yderligere, i det det fortsat er besluttet, at arealet ved
Bisgårdsvej skal være på plads, inden der kan foretages yderligere dispositioner. Dog går
bestyrelsen efter, at der i 2011 etableres en multibane ved hal 2 – til åben brug for alle.
Cafeen forventes – med besvær - at nå de 3 mio kroner ved årsskiftet. Der er dog fortsat behov
for, at flest muligt bakker op om driften ved at bruge cafeen. Der etableres siddegrupper og
kiosk i foyeren. Kiosken skulle gerne medvirke til at give øget omsætning – flere spontane
indkøb.
Omklædningsrummene i hal 2 og forummet i hal 1 er færdig. Der er stadig behov for
depotplads.
Toiletforholdene, som lader noget tilbage at ønske, arbejdes der også med at inddrage i planer
om evt. ændringer i indretning af foyeren.
På trods af at det bliver stramt økonomisk, håber UJ og bestyrelsen fortsat på at Spektrum kan
udvikles til gavn for alle brugergrupper, således at det bliver et naturligt mødested hvor der er
”gang i den”.
Der var enkelte spørgsmål i forhold til dræning af såvel boldbaner og tennisbaner. UJ holdt
fast i beslutningen om, at dræningen ved Bisgårdsvej har øverste prioritet.
3. Brugerundersøgelsen
Centerleder Kurt Christensen (KC) fremlagde resultatet af brugerundersøgelsen i grove træk.
KC kunne fortælle at mange af de punkter, hvor der var kritik og forslag til udvikling, allerede
var iværksat og i gang.

KC beklagede antallet af deltagere i undersøgelsen, men konstaterede, at den alligevel kunne
bruges til at give relevante pejlemærker på, hvor der skulle sættes ind.
Der var ønske om, at undersøgelsen næste gang var mere specificeret i forhold til
svømmehallen og hallerne.
Sund kost var til debat foranlediget af et spørgsmål. KC kunne dog slå fast, det var princippet
om valgfrihed, der skulle kendetegne udbuddet af varer i cafe og automater. Bestyrelsen
ønskede at give valgmuligheden – men dog med særlig fokus på sundhed.
4. Bestyrelsens målsætninger for de næste 5 år.
UJ præsenterede resultatet af bestyrelsesseminaret omkring målsætningerne for de næste 5 år.
Målsætninger og visioner vil kunne findes på hjemmesiden.
5. Budget 2011
KC præsenterede budgettet for 2011 i grove træk og i en form som repræsentantskabet
tidligere har udtrykt ønske om.
Der var enkelte spørgsmål til nogle af posterne. KC noterede spørgsmålene og tager dem med
i det endelige udkast til vedtagelse på bestyrelsesmødet i december.
Anker Berg Thuesen spurgte direkte, om der blev afsat penge til dræning af tennisbaner i
2011? Hertil kunne UJ svare, at bestyrelsen holder fast i den oprindelige beslutning vedr.
Spektrum Park og dræning af Bisgårdsvej.
6. Evt.
På spørgsmål kunne UJ fortælle, at der ikke er aktuelle planer om at hæve timebetalingen for
brugergrupperne i svømmehallen i 2011 (eller i hallerne, for den sags skyld). I øvrigt
fastsættes priserne i samarbejde med Odder kommune.
Marianne Folkersen folkeoplysningsudvalget fortalte om Odder Kommunes Fritids- og
kulturkonference, som afholdes den 5. februar 2011 i Spektrum Odder. Emnet bliver
fastholdelse af ledere og børn & unge.
Herefter takkede UJ dirigenten og overgav resten af mødet til Christian Petersens meget
spændende foredrag om ro-turen på tværs af Atlanterhavet. Turen tog næsten 2 måneder, og
Christian, der var en meget levende og god fortæller, krydrede sit foredrag med billeder og
film fra turen. Rigtig godt og spændende
Efter foredraget var Spektrum Odder vært ved en gang gløgg og æbleskiver.
Såfremt andre i repræsentantskabet måtte have kontakt til foredragsholdere, der har bred
interesse, til næste års møde i november, hører formanden gerne herom.
Ref.
Lasse Nielsen

