Referat af repræsentantskabsmøde i Spektrum Odder,
torsdag d. 22. maj 2014 kl. 19.00 i Panoramasalen

1. Velkomst, kort præsentation af deltagerne og valg af dirigent.
Uffe Jensen bød efter en kort præsentation af deltagerne velkommen.
Niels Christian Strauss blev valgt til dirigent og konstaterede efterfølgende, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Uffe Jensen fremlagde bestyrelsens beretning inklusiv et lille diasshow, om de aktiviteter der foregår i Spektrum.
Beretningen blev enstemmig godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Revisor Henrik Christensen fremlagde det reviderede regnskab.
Det bemærkes specielt vedr. ledelsesberetning på side 6 i det omdelte materiale.
Der er indarbejdet særskilt regnskab for cafeen, således at det tydeligt fremgår, at
cafeen kører særskilt og således ikke udøver konkurrenceforvridende virksomhed.
Der var spørgsmål til de afsatte midler til udvikling af Spektrum Park. Uffe Jensen gjorde kort red for investeringerne i forhold til driften og administrationen af Spektrum Park
sammen med Kommunen.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen til eventuelle ændringer i repræsentantskabets sammensætning.
OIGF er nedlagt og Tacklers er ophørt og der er således ingen pladser til dem.
Den nye gymnastik organisation får 4 pladser i repræsentantskabet.
Bestyrelsen foreslår en plads til Odder Bibliotek.
Forslaget blev vedtaget.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Claus Peter Nielsen, der modtager genvalg,
og Uffe Jensen, der ikke modtager genvalg.
Peter Holbech Andersen blev foreslået som nyt bestyrelses medlem og han blev valgt
uden modkandidat.
Claus Peter Nielsen blev genvalgt
6. Valg af suppleant – Hanne Appel, der modtager genvalg.
Genvalg
7. Valg af statsautoriseret revisor – vores nuværende, Christensen & Kjær
statsaut. revisionsfirma, er ligeledes villig til genvalg.
Genvalg
8. Eventuelt
Under dette punkt holdt først Allan Petersen og dernæst Kurt Christensen hver en takketale for den afgående formand.

Niels Christian Strauss takkede for god ro og orden og overlod ordet til Uffe Jensen
Herefter løst og fast om en evt. fusion af Vita park og Spektrum.
Uffe Jensen bød Peter Holbech Andersen velkommen i bestyrelsen.

I forlængelse af mødets afslutning var der en lille intim koncert med pianisttalentet
Maria Eshpai.
Herefter sluttede mødet med et let traktement.
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