Beretning
Spektrum Odder 2021

Kære brugere og samarbejdspartnere i Spektrum - velkommen til dette års
repræsentantskabsmøde, som IGEN pga. COVID-19 er flyttet fra foråret og
frem til i dag d. 14. september. Hvor er det dejligt at se jer alle igen.
Som formand er en af mine opgaver 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 i indeværende år.
Kort efter vores sidste repræsentantskabsmøde d. 1. oktober 2020 blev
Spektrum kontaktet af Odder Kommune, som spurgte til mulighederne for at
etablere coronatest- og vaccinationscenter i Spektrum.
Umiddelbart kunne vi sagtens imødekomme ønsket, da de normale
sportsaktiviteter var indstillet. Derfor nikkede vi også ja til, at man fra d. 16.
november 2020 kunne blive PCR-testet i Spektrum.
I forhold til vaccinationscentret var Regionen kun interesseret, hvis det kunne
forblive i Spektrum i hele vaccinationsperioden, hvilket vi så en række
udfordringer i, da centret ville optage en hel hal. Trods disse udfordringer var
Spektrums ledelse og bestyrelse enige om, at vi havde et samfundsmæssigt
ansvar i forhold til at stille husets fysiske rammer til rådighed.
Vaccinationscentret blev derfor etableret først i Hal 1 fra d. 24. februar og
senere i Hal 2 fra d. 8. marts 2021. Da Spektrums brugere i denne periode ikke
havde mulighed for at bruge Hal 2, indgik Spektrum en aftale med Odder
Kommune om at fremskaffe erstatningslokaler, hvilket var meget vigtigt for
både Spektrums ledelse og bestyrelse.

Centrene har nu fungeret i en lang periode til Regionens og borgernes
tilfredshed. Som corona-situationen udviklede sig, har det ikke skabt de store
problemer for Spektrums brugere.
I tilgift har Spektrum haft en lejeindtægt fra Regionen for lokalerne. De
foreninger, som under normale omstændigheder ville have været i Hal 2, har
selvfølgelig ikke skullet betale leje i perioden.
Regionen har opsagt aftalen om at bruge Hal 2 pr. 01.10.2021 - og vi ser frem til
normale forhold derefter. I hele forløbet har der været et særdeles godt
samarbejde med både Odder Kommune og Region Midt.
Inden Regionen lejede Hal 2, nåede vi i december at få afslebet og lakeret
gulvet, så hallen har fået et helt nyt look og er klar til at blive taget i brug om
nogle få uger.
I slutningen af maj 2021 kunne vi endelige lukke dørene op for Spektrums
brugere, der igen kunne dyrke fællesskabet samt få sved på panden. Det er en
fornøjelse at se brugere i alle aldersgruppe igen være aktive i hallerne. Der er
liv i huset igen - ikke mindst p.g.a. Musikskolen.
Hal 1 blev sammen med fodboldbanerne flittigt brugt i sommerferien, da mange
glade børn og unge deltog i dette års håndbold- og fodboldskoler. Hvor er det
dejligt, at så mange børn og unge vælger at bruge en uge på sommerskoler, hvor
fællesskab, hygge og idræt går op i en højere enhed.
Mange foreninger i Odder Kommune har igen for alvor åbnet for deres
aktiviteter. Derfor stillede Spektrum haller og udearealer gratis til rådighed d.
20. august, hvor 22 foreninger tilbød forskellige aktiviteter, der kunne prøves.
Der var aktiviteter for alle - børn, unge, voksne og ældre. Der var alt fra
spejder, kampsport, skydning, gymnastik, svømning, bordtennis, frimærker mm.

Svømmehallen har selvfølgelig også været påvirket af corona. Under hele
pandemien har medarbejdere - ligesom i hallerne været sendt hjem med
lønkompensation. Da det blev muligt at åbne igen i september, var hallen og
medarbejdere klar til at tage imod gæster fra første dag. Alt, hvad der skulle
gøres i forhold til restriktioner, blev gjort. Faktisk lykkedes det svømmehallen

næsten at komme tilbage til normalt niveau - især morgensvømningen kom
hurtigt i gang igen.
I den efterfølgende nye nedlukning blev medarbejderne igen i stort omfang
sendt hjem, men “lukkeperioden” blev brugt til at få lavet nogle økonomisk
meget store renoveringsopgaver. Først og fremmest blev rutsjebanen renoveret
og trappen flyttet, således at den nu er godkendt efter nye standarder. 1 meter
vippen blev ligeledes skiftet.
Derudover blev lofter i både dame- og herreomklædning fornyet med troldtekt
plader, og der blev malet i både foyer og omklædningsrum.
Derfor stod svømmehallen klar til at tage imod gæster, da restriktionerne blev
lempet i maj, men selv om medarbejderne gjorde alt, hvad der stod i deres
magt, kom der kun få besøgende. Det var ganske enkelt for uklart og usikkert i
denne periode, hvad man måtte og ikke måtte.
I juli måned 2021 var der pænt med gæster, men flere dage måtte man
desværre lukke for adgang på grund af restriktionerne. Til gengæld havde
Odder Svømmeklub Aqua Camp i hele juli måned, hvor 20 - 40 børn deltog hver
uge. En stor succes og et fantastisk godt tilbud til børnene i Odder Kommune.
Nu er efterårssæsonen så småt ved at komme i gang, og da
corona-restriktionerne stort set er væk, går det igen den rigtige vej. I
weekender kan det virkelig mærkes, at specielt børnefamilier har savnet at
komme i svømmehallen. Der er mange gæster, og svømmehallen er meget tæt på
det niveau, der var i 2019. Og en anden rigtig god nyhed er, at det også i den
grad går fremad for klubberne, som formodentlig også snart er tilbage på
samme høje niveau som før corona. Odder Svømmeklub har nu 1500 medlemmer
og regner med at nå niveauet fra 2019 på hele 1800 medlemmer. Så selvom vi er
på vej ind i en mørkere årstid, lysner det i den grad i svømmehallen.
Det er vigtigt for os, at Spektrum Park er et frirum, hvor især børn og unge kan
mødes om fælles interesser. Derfor glædes vi over, at der nu er helt nye
basketkurve, nyt asfalt med afmærkninger - og en forholdsvis nyrenoveret
multibane. Vores kommende mål i Spektrum Park er en udvidelse af
skaterrampen og at få åbnet mere op, så tilgangen til Parken bliver mere synlig.

På nuværende tidspunkt befinder vi os i opstartsfasen, og i den forbindelse er vi
i en god dialog med Odder Ungdomsskole.
I efteråret havde vi også flere møder med Odder Tennisklub, hvor vi
undersøgte mulighederne for at etablere padel-tennis baner i Spektrum Park. Vi
valgte ikke at gå videre med dette projekt, da vi vurderer, at der i de kommende
år vil være mange padel-baner i og omkring Odder.
Frivillighedsfesten blev som sagt aflyst p.g.a. corona i marts 2020 - men
prismodtagerne skulle ikke snydes for at modtage en erkendtlighed. Odder
Kommune besluttede derfor at afholde frivillighedsfesten i en mini-udgave i
foråret.
Spektrum deltog - og uddelte Spektrums Hæderspris, som er en pris, der
tildeles en person eller personer (evt. forening, institution eller virksomhed)
inden for sport, kultur/eller erhverv, der på en eller anden positiv måde har
været med til at sætte brugerne af Spektrum Odder i centrum. En person eller
personer, der har gjort noget ekstra for brugerne af Spektrum eller livet
omkring - og dermed bidraget til at gøre Spektrum Odder til et endnu mere
attraktivt fællesskab.
Spektrums Hæderspris gik til Spektrums Venner, der gang på gang yder en
kæmpe indsats for at andre kan få en hyggelig aften eller god oplevelse her i
dette dejlige hus. De ser en ære i, at der er pyntet flot op og at borde og stole
står lige, således at alle føler sig godt tilpas i rare omgivelser. Kort sagt, de er
gode rollemodeller, der yder en stor frivillig arbejdskraft til glæde og gavn for
andre. Endnu engang tillykke med prisen herfra - det er så velfortjent.
Covid - 19 er på retræte, og vi er for alvor igen i arbejdstøjet i bestyrelsen. Før
nedlukningen var cafeen et fokuspunkt i bestyrelsen, og på vores sidste møde
blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan cafeen og
cafeområdet videreudvikles.
Derudover er vores mål, at vedligeholdelsesstandarden fortsat hæves overalt i
bygningerne, så de er indbydende og sikre i drift. Vi arbejder ligeledes fortsat
hen imod en mere grøn profil ift energibesparelser. På nuværende tidspunkt
overvejer vi, om dele af murværket i Hal 1 skal renoveres, samt om tiden er inde
til et nyt tag.

Det er dog vigtigt for mig at understrege, at Spektrums bestyrelse altid har
stor fokus på økonomien, som vi er meget ansvarlige omkring. Investeringer skal
være forsvarlige og nødvendige.
Udover de nævnte renoveringer har vi også inden for det sidste års tid fået
lavet endevæggen i Multihallen, der er blevet beklædt med troldtekt plader - og
der er kommet nye udskiftningsbokse ved fodboldopvisningsbanen. I denne uge
bliver gulvet i Panoramasalen afhøvlet, så den også fremstår flot.
I dag vil jeg også gerne byde velkommen til Niels Christian, der afløser Allan
Malver i bestyrelsen. Niels Christian har sin daglige gang i huset, da han bl.a.
sidder som leder af Odder Musikskole. Vi er allerede i en god og gensidig dialog
- og ser frem til det fremtidige samarbejde.
Vi skal desværre sige farvel til Trine, der har været bogholder i Spektrum i 4
år. Trine har valgt at blive selvstændig - vi ønsker Trine alt det bedste
fremover.
Det er også på sin plads i dag at rette en stor tak til hele Spektrum Odders
dygtige personale og ledelse. TAK for jeres store engagement og indsats i
Spektrums mange forskelligartede opgaver - dem har der været mange af det
sidste år.
Den samme store tak vil vi gerne rette til vores mange daglige brugere,
institutioner, organisationer og foreninger - og ikke mindst Spektrums Venner.
Desuden vil vi også gerne takke Odder Kommune for vores gode samarbejde. Vi
håber selvfølgelig, at det fortsætter sådan. Tak til Fælles Drift og Service,
som gennem året har lavet et flot stykke arbejde. Det sker altid i et godt
samarbejde med de forskellige brugere - og i særlig grad med Spektrum Odders
personale.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde.
Hvor er det dejligt, at vi igen kan mødes fysisk til vores møder. At sidde fælles
omkring bordet betyder bare så meget for mig.

Lars og Bo - det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer - samt følge jer i
dagligdagen. Jeg bliver gang på gang overrasket over jeres evige gå- på-mod og
den daglige positive dialog med brugerne. Tak for vores gode og åbne
samarbejde.
Vi glæder os til forhåbentlig igen at få en “normal” hverdag, hvor idræt og
kultur mødes - og hvor den enkelte borger møder et fællesskab og en
mangfoldighed, der er med til at øge livskvaliteten og sammenholdet. Vi håber,
at kunne sige på gensyn i maj 2022.
Hanne Appel
(Formand)

