Beretning
Spektrum Odder 2022

Kære brugere og samarbejdspartnere i Spektrum - velkommen til dette års
repræsentantskabsmøde. Hvor er det dejligt at se jer, og hvor er det rart igen
at kunne afholde repræsentantskabsmødet her i maj måned uden corona
restriktioner.
Som de foregående år, så er en af mine opgaver som formand at skrive denne
beretning ud fra input fra den øvrige bestyrelse. Samtidig giver beretningen også
altid en god anledning til refleksion og opsamling i forhold til de udfordringer, nye
tiltag og andre opgaver, der har været/eller er blevet afprøvet siden sidste
repræsentantskabsmøde, der på grund af corona først blev afholdt i september
2021.
Endelig kan vi nu sige, at vi efter to år med corona og eftervirkningerne heraf, igen
mærker liv og hører glade stemmer i svømmehallen, hallerne, Odder Musikskole og
Spektrum Park.
Det går i den rigtige retning - også ift afholdelser af diverse events og
arrangementer i hallerne. Der har siden sidste repræsentantskabsmøde været
afholdt flere forskellige arrangementer i Spektrum - lige fra stævner i bordtennis,
klubmesterskab i badminton, teaterforestilling, høstfest med 350 glade deltagende
gæster, bankospil og Gymnastik Odders Forårsopvisning med glade og
forventningsfulde gymnaster på gulvet.
Ja, som sagt bliver der igen motioneret, svedt, spillet musik, grinet og hygget under
Spektrums tage - hvor er det dejligt og livsbekræftende.
Jeg glædes ligeledes over, at vi om to dage den 20. maj igen efter flere års pauser
kan afholde Frivillighedsfesten. En fest der hylder hverdagens mange frivillige helte
samt en fejring af særlige præstationer - altså mennesker der har været med til at
gøre en forskel samt ydet en stor indsats. Jeg håber, at vi ses på fredag.

Svømmehallen
Da vi fik lov til at genåbne svømmehallen i maj 2021, kunne vi hurtigt mærke, at
brugerne havde savnet at kunne bruge hallen. Siden genåbningen har der været
flere gæster i den offentlige åbningstid - især morgensvømningen og weekends,
men også voksenaftnerne med saunagus er tilbage på fuld kraft. Aftenskolerne,
AOF, FOF og Gigtskolen har igen fyldte hold, og Gigtskolen har sågar venteliste.
Klubberne med svømmeklubben, Lavia, pensionisterne og Havodderne samt
bordtennisklubben har alle haft en god sæson og af de reservationer, der er til
næste sæson, kan vi se, at alle forventer en stor sæson 22/23 - hvor er det
fantastisk.
Vi er glade for, at det er gået så godt og at I alle er optimistiske i forhold til
fremtiden.
Mange brugere slider naturligvis også på svømmehallen og faciliteterne omkring
denne. Derfor er der til stadighed gang i smårenoveringer og af de større
renoveringsarbejder har svømmehallen hen over julen fået nyrenoverede vipper og
rutsjebane. Vi håber også, at I har set, at indgangs-foyeren er ved at få et flot løft
med støjplader på væggene, maling af skranken og oprydning i de mange
opslagstavler. Det er blevet så pænt og indbydende.
I den kommende sommerferie vil lege- og konkurrencebassinet få nyt folie.
I uge 27 – 29 vil der derfor være lukket i svømmehallen.
I lukkeperioden vil legebassinet blive lavet og derefter vil vi forhåbentlig være klar
til at åbne igen i uge 30, men dog således, at konkurrencebassinet vil blive lavet,
mens der er åbent i legebassin og varmtvandsbassin. Det kommer til at blive noget
af et logistisk ”vandflytningsshow”..
Spektrum tænker naturligvis også på bæredygtighed, hvilket bliver endnu mere
nødvendigt med de enorme energiprisstigninger.
Vi er i gang med at kigge på vores 19 år gamle ventilationsanlæg, ligesom vi kigger
på mulighed for at få solenergi. Endelig arbejder vi også på at optimere vores
vandbehandling, blandt andet ved at lave behovsstyret cirkulation i bassinerne,
således at vi kan gå på 70% cirkulation ved at lave en natsænkning, når bassinerne
ikke bliver brugt. Alt i alt må vi konstatere, at det går virkelig godt i svømmehallen.

Vaccinationscenter - Hal 2
Spektrum blev i december 2021 kontaktet af Odder Kommune ang. mulighed for at
Spektrum igen kunne stille Hal 2 til rådighed for coronavaccinationscenter.
Kommunen var hårdt presset af sundhedsmyndighederne til at finde mere
vaccinationskapacitet og undersøgelser havde afdækket, at der ikke var andre
mulige lokaliteter end Spektrum. Kommunen ønskede at kunne disponere over Hal
2 i perioden december 2021 til oktober 2022.
Umiddelbart fandt vi fra Spektrums side, at det var en meget lang periode, hvor vi
så ikke kunne betjene vore almindelige brugere. Brugerne var lige kommet i gang
igen efter coronanedlukningen, og vi syntes, at det ville være ødelæggende for
idrætsafdelingerne at skulle være væk fra faciliteterne i Spektrum i så lang en
periode.
Bestyrelsen diskuterede kommunens henvendelse på bestyrelsesmødet i december.
På baggrund af den samfundsopgave som forestod med vaccination af mange
borgere, var der enighed om i bestyrelsen at tilbyde Hal 2 i perioden jan. – august
2022.
Det var dog en forudsætning, at Odder Kommune tog sig af at finde
erstatningslokaler til de berørte foreninger.
Det viste sig hen ad vejen, at behovet for stor vaccinationskapacitet var langt
mindre end forventet, så aftalen kunne ophøre medio april.
På nuværende tidspunkt er alle brugere tilbage i Spektrum og det er en fornøjelse
at kunne betjene vores brugere. Vi håber, at foreningerne som har været ramt af
flytninger hen ad vejen kan vende tilbage til de sædvanlige medlemstal.
Det skal bemærkes, at Spektrum har modtaget leje for Hal 2 fra Region Midt, så det
ikke har været en uforudset udgift for Spektrum at huse vaccinationscentret.
Odder Kommune og Region Midt har udtrykt tilfredshed med samarbejdet med
Spektrum omkring opgavens løsning.

Cafeen
Cafeen er også kommet godt i gang efter nedlukningen - og som et nyt tiltag har vi
optimeret cafeens åbningstider, da den i mange år har været vores smertensbarn
rent økonomisk. Der er derfor kun åbent i hverdagene og weekends, hvis der er
aktiviteter. Når cafeen er lukket, kan Spektrums brugere bruge automaterne, der står
i foyeren.
Vi har ikke mødt modstand eller uforståenhed overfor tiltaget, så vi fortsætter med
dette, da det rent økonomisk er en stor gevinst.

Spektrum Park
Det er vigtigt for os, at Spektrum Park fremadrettet fortsat er et frirum, hvor især
børn, unge og de foreningsløse kan mødes om fælles interesser og fællesskabet.
Derfor glædes vi over, at multibane, skaterrampe og basketbane bliver brugt. Vores
kommende mål med Spektrum Park er en udvidelse af skaterrampen og en ny
indgang, så tilgangen til Parken bliver mere synlig.
På nuværende tidspunkt er vi i en god dialog med Odder Ungdomsskole om dette.
Musikskolen
Musikskolen er heldigvis også godt i gang igen og har haft en super sæson på trods
af nedlukninger og efterdønninger af Corona.
Musikskolen har et overordnet fokus på fællesskaber omkring musikken, og arbejder
på mange planer med at styrke de eksisterende men også i høj grad at få etableret
nye. Musikskolen har også stort fokus på at samarbejde med andre institutioner,
foreninger, grupperinger og ser i det hele taget et stort potentiale i at bidrage til det
gode liv i Odder Kommune og styrke kulturen.
Musikskolen arbejder med mange indsatser store som små,
Her kan bl.a. nævnes:
● Nyt rum til de uformelle fællesskaber
● Kreative klasser
● Kultur Klubber/Grib Engagementet sammen med Kreativ skole, skolerne og
ungdomsskolen

Musikskolen oplever et rigtig godt praktisk samarbejde med Spektrum, der også
yderligere er forstærket ved at rykke musikskolens administration tæt på Spektrums
administration.
I det hele taget ser Musikskolen ind i en spændende tid med nye samarbejder,
projekter og udvikling, samtidig med at vi er optagede af at styrke og bevare alt det
gode, der i forvejen spiller!
Regnvandsbassin ved Cirkuspladsen
Der blev i februar 2022 afholdt møde med Odder Kommune ang. etablering af et
regnvandsbassin på arealet ved Odder Å øst for Parkvej. Der er tale om et
kommunalt ejet areal, som indgår i Spektrum Park.
Kommunen ønskede at informere Spektrum om planerne og høre Spektrums
bemærkninger hertil.
Regnvandsbassinet er en del af kloakeringsplanen for Odder by.
Forholdene blev be-sig-tiget på stedet og Spektrum kunne oplyse, at der ikke er
daglig brug af det aktuelle areal ud over parkering, når tilstødende baner anvendes.
Arealet indgår i Spektrums ekstra parkeringsareal og det har tidligere været
anvendt af bl. a. Odder Cykelklub til camping- og parkeringsareal ved større
arrangementer.
Det blev aftalt, at Odder Kommune skulle fremsende en redegørelse, som Spektrum
kunne udsende til sit repræsentantskab. Denne redegørelse er udsendt.
Det blev ligeledes aftalt, at Odder Kommune skulle kontakte Odder Cykel Klub,
fodbold og rugby for afklaring af deres brug af arealet.
I forhold til krævet antal p- pladser til Spektrums haller har kommunen
efterfølgende oplyst, at arealet ikke er nødvendigt.
Spektrum imødeser, at regnvandsbassinet etableres incl. følgearbejder som
omlægning af sti, flytning af kunstværk og etablering af hegn mod idrætsbaner.
Vedligeholdelsesplan
En af vores visioner er bl.a. at tilbyde moderne faciliteter og aktiviteter af høj
kvalitet, så alle brugere i alle aldre kan fortælle, at Spektrum er deres foretrukne
sted at dyrke deres interesser og fællesskaber.

Det er fortsat vores mål, at vedligeholdelsesstandarden hæves overalt i
bygningerne, så de er indbydende og sikre i drift. Vi er også af den opfattelse, at
brugerne passer bedre på faciliteterne, hvis de fremstår pænt, indbydende og
vedligeholdt.
Vi arbejder fortsat hen imod en mere grøn profil bl.a. i forhold til energibesparelser.
Den nødvendige økonomi vil vi forsøge at fremskaffe i et tæt samarbejde med
Odder Kommune.
I Spektrums bestyrelse har vi fortsat stor fokus på økonomien, som vi er meget
ansvarlige omkring. Det er vigtigt for mig at sige her i aften, at vi drifter og udvikler i
takt med at vi har pengene. Investeringer skal være forsvarlige og nødvendige.
For at vi kan bevare overblikket, være på forkant og nå vores mål, nedsatte vi for to
år siden flere arbejdsgrupper bestående af Spektrums ansatte og brugere samt
bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsgrupperne har stået stille i corona-nedlukningen,
men nu er det tid til igen at trække i arbejdstøjet. Har man lyst til at melde sig til én
af følgende arbejdsgrupper, tager man kontakt til Lars Rasmussen, når vi inviterer til
dette.
Oversigt over arbejdsgrupper:
Spektrum Park
Økonomi
Cafeén
Vedligeholdelse
Personale
Det er også på sin plads i dag at rette en stor tak til hele Spektrum Odders dygtige
personale. TAK for jeres store engagement, jeres glade smil og gå på mod samt
jeres indsats i Spektrums mange forskelligartede opgaver - dem er der mange af.
Vi har også sagt goddag til Charlotte, der blev ansat som bogholder i november
2021. Charlotte er faldet godt til og yder en kæmpe arbejdsindsats. Vi glæder os til
det fremtidige samarbejde i bestyrelsen.
Den samme store tak vil vi gerne rette til vores mange daglige brugere, institutioner,
organisationer og foreninger - og ikke mindst Spektrums Venner, der yder en
kæmpe indsats, når diverse arrangementer afholdes.

Desuden vil vi også gerne takke Odder Kommune for vores samarbejde, som vi
ønsker at udbygge endnu mere, gerne gennem mere dialog og fælles mål. Det er så
vigtigt for os, at Spektrums faciliteter svarer til brugernes nutidige behov, så vi
fortsat kan være med til at styrke fællesskabet og mangfoldigheden blandt
Spektrums brugere - også de foreningsløse.
Tak til Fælles Drift og Service, som gennem året har lavet et flot stykke
arbejde/indsats for at holde Spektrum Park. Det sker i et godt samarbejde med de
forskellige brugere - og i særlig grad med Spektrum Odders personale.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke Lars, Bo og resten af bestyrelsen for samarbejdet.
Vi er et godt hold, hvor alle bidrager med de kompetencer, som hver især besidder det betyder meget for mig som formand og Spektrum.
Jeg gentager gerne igen i år, at det fortsat er vigtigt for bestyrelsen at sige, at vi ser
Spektrum Odder som en vigtig medspiller for Odder Kommunes udvikling, hvor den
enkelte borger tilbydes sunde fællesskaber og en mangfoldighed, der er med til at
understøtte livskvaliteten hos alle.
Hanne Appel
(Formand)

