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INDLEDNING

Med denne årsrapport tager Saxild Strand hul på et nyt og spændende år ved at se tilbage
på det gamle og evaluere det. En årsrapports fornemste opgave er at vise om en virksomhed
lever op til sit formål. Den skal også vise, hvad der er gået godt, og hvad der er gået mindre
godt. I nogle tilfælde også hvad der er gået helt galt. Det sidste er heldigvis ikke aktuelt for
denne årsrapport.
Saxild Strands opgave er at udbyde folkesundhedsskabende og rekreerende ophold, primært
for borgere bosat i Aarhus kommune, der er fyldt 55 år. Den opgave har vi løst, dels ved at vi
selv har udbudt en række ophold gennem vores katalog, dels ved at udvikle og skabe ophold i
samarbejde med Aarhus Kommune og en række organisationer. Ved siden af dette har vi lagt
hus til forskellige arrangementer, internatkurser- og ophold, ligesom vi har deltaget i en række
projekter og aktiviteter, f.eks. EU projektet MAWEP og Frivillighovedstad 2018.
Rent økonomisk og deltagermæssigt er der noget der tyder på at 2018 bliver et rimeligt, men
ikke et prangende år. Vi går lidt tilbage i forhold til rekordåret 2017, men vi klarer os stadigvæk
bedre end året før. Ved aflæggelsens af årsrapporten er årsregnskabet endnu ikke endeligt
afsluttet, men det forudses at regnskabet går i 0.
2018 var derfor på mange måder et fint år, men også et år der skal bruges som afsæt til at skabe en endnu bedre virksomhed til glæde og gavn for Aarhus Kommunes seniorer. Vi glæder os
til at påtage os den opgave for endnu et år!
Torben Dreier, Skoleleder FO-Aarhus
Henrik Woer, daglig leder, Saxild Strand.

ANTAL UGER MED AKTIVITETER PÅ SAXILD STRAND 2018
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Der har, som det indikeres med den røde farve, været aktivitet på Saxild Strand i 36 uger i år.

KATALOGOPHOLD

- EGNE PRODUKTIONER OG PRODUKTIONER SKABT I SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER
Katalogophold – egne produktioner
I forhold til rekordåret 2017 oplevede vi en generel nedgang i tilmeldingerne i 2018. Særligt
på sommeropholdene og vores flagskibshold ”Kom til hægterne” oplevede vi en voldsom, og
især for sommeropholdenes vedkommende, noget overraskende nedgang i antallet af deltagere. I forhold til deltagerantallet på sommeropholdene ser vi to væsentlige årsager: For
det første den miserable sommer 2017, der også fik betydning for mange andre servicevirksomheder, hoteller og højskoler i 2018. For det andet reetableringen af seniorhøjskolen
i Rude Strand, der har betydet at en del af de gæster, der i alle dele af livet er selvhjulpne,
valgte at afprøve Rude Strands tilbud. Selvom antallet af gæster på sommeropholdene var for
nedadgående i sommeren 2018, må vi dog konstatere, at sommeren på mange måder alligevel blev rigtig god, ikke mindst fordi den stabile sommer gjorde det muligt at skabe mange
udendørs aktiviteter. Det har gjort et særlig stærkt indtryk på os, at husets fysioterapeuter
hele sommeren igennem, fra juni til starten af september, kunne tilbyde balancetræning i
havet, og at personalet havde mulighed for at hjælpe mange af husets gæster ud på en svømmetur i Saxild bugt.
Nedgangen i antallet af deltagere på ”Kom til hægterne” var knapt så overraskende. Hidtil har
disse ophold typisk haft mange deltagere, der kom direkte fra hospitalerne med nyopererede
knæ, hofter og skuldre samt kræftramte, der trængte til ro og rekreation under eller efter et
længere behandlingsforløb. Da holdene som konsekvens af en større besparelse i 2016 blev
kraftigt reduceret i antal og i øvrigt blev lagt mere ujævnt hen over året, begyndte antallet
af deltagere til holdene at falde. Som en konsekvens af dette har vi i 2019 valgt at nedlægge
”Kom til hægterne” holdene og erstatte dem med holdene ”Lev Livet – Hele livet”, hvor vi især
vil arbejde på at få deltagerne til at danne nye relationer og skabe stabile fællesskaber. Det
skal understreges, at der stadigvæk vil være plads til de gæster, der søger tryghed, rekreation
og ro. De akutte deltagere, dem der er utrygge ved at komme hjem lige efter en operation
eller terminalfasepatienter, der drømmer om et sidste ferie/rekreationsophold, må vi fremover desværre henvise til andre aktører.

En sikker sællert på Saxild Strand er påske- og juleopholdene. De to ophold har fra starten i
2013 været godt besøgt og til stor glæde for deltagerne, da en stor del af deltagerne ellers
ville have siddet alene i højtidsdagene. 2018 var ingen undtagelse, og vi udvidede konceptet,
så der også var et nytårsophold. Nytårsopholdet var på alle måder en meget stor succes, som
vi ser frem til at afvikle igen i 2019

2018

2018

2017

2017

Antal
overnatninger

Antal
deltagere

Samlet antal
overnatninger

Antal deltager

Samlet antal
overnatninger

Kom til
hægterne

6

71

426

122

732

Kurophold

6

12

72

19

114

Sommerophold

4

77

308

142

568

Juleophold

5

28

140

33

132

Nytårsophold

5

33

165

0

0

Påskeophold

5

33

165

31

155

254

1276

347

1701

Katalogophold skabt i samarbejde med andre aktører.
Igen i 2018 havde vi et fint samarbejde med en række foreninger om at skabe målrettede forløb for
særlige patientgrupper. For femte år i træk arrangerede vi sammen med Alzheimerforeningen i Østjylland
en sommerhøjskole samt et adventsophold for demensramte og deres pårørende. Begge ophold var igen
store succeser, ikke mindst fordi de blev båret frem af et fremragende samarbejde mellem de frivillige
fra Alzheimerforeningen, de pårørende og husets engagerede personale. Fra personalets side er der på
alle demenshold især fokus på de ramtes eventuelle samlevende. Vi søger således at give dem plads til
at skabe netværk med ligestillede, men også at give dem lidt ”alenetid”, hvor der kan hviles ud og samles
kræfter, en mulighed der kan være svær at få i en travl hverdag med en syg partner.
Traditionelt har sommerhøjskolen for personer med demenssygedomme været programsat til dagene
omkring Sct. Hans, men da Sct. Hansaften er en særdeles velbesøgt aften på Saxild Strand – hvilket helt
naturligt giver lidt uro i huset – har vi fra 2019 valgt at lægge opholdet lidt tidligere i juni måned.
Samarbejdet med Lungeforeningen om ”Lungecamp 2018” var igen en fin oplevelse for alle parter. Det
var tredje gang opholdet blev gennemført, og sammen har vi knækket koden til et ophold med fin balance
mellem fagligt indhold og netværksskabende sociale aktiviteter til glæde og gavn for både de sygdomsramte og deres pårørende.

Uddrag af evaluering fra Lungeopholdet 2018
” Først vil vi gerne takke hele personalet på Saxild for en super behandling af os alle.
Vi blev mødt af smilende hjælpsomme folk, på en måde så humøret kun kunne blive
ekstra højt. Personalet fik hurtigt færten af, at vi var mange, som godt kunne lide et
glas koldt vand el. evt. en kop kaffe/te i ny og næ og det var næsten altid at finde i
spisesalen.
Maden var et andet kapitel, vi fik så meget dejligt mad, at selv de bedste restauranter
ville få svært ved at følge med.”

2018

2018

2017

2017

2017

Antal
overnatninger

Antal
deltagere

Samlet
antal overnatninger

Samlet
antal overnatninger

Antal
deltager

Samlet
antal overnatninger

Lungecamp

4

34

136

4

41

164

Sommerophold for
demente

3

30

90

4

19

76

Adventsophold for
demente

2

25

50

2

22

44

89

276

82

284

Samlet målsætning for katalogophold I 2019 og 2020
i 2019 skal vi igen samarbejde med en række foreninger. Udover ovennævnte aktiviteter, der fortsætter
uændret i 2019, har vi indgået samarbejde med Hjerteforeningen om en camp for hjertesyge og deres
pårørende, ligesom vi har genoptaget samarbejdet med Osteoporoseforeningen om et særligt ophold for
osteoporosepatienter. Som et led i vores strategiplan om mulighed for opfølgning på alle hold, der implementeres løbende frem mod 2021, har vi indgået aftale med Folkesundhed Aarhus om et opfølgningsforløb på 28 timer fordelt over 14 mødegange, hvor deltagerne på Osteoporoseopholdet har mulighed
for at mødes, modtage undervisning i forskellige motionsformer, blive undervist i kost mv.
Med udgangspunkt i ovenstående er det i forhold til katalogudbudet vores målsætning at bruge 2019 til:
a) At fastholde det nuværende antal af egenproducerede ophold, men vi vil fokusere på at ud		
vikle opholdenes indhold samt forstærke markedsføringsindsatsen både i forhold til kom		
mende gæster og i forhold til den kommunale organisation, hvor vi oplever, at mange kommu		
nale medarbejdere ikke kender Saxild Strand eller det vi udbyder.
b) At udvide antallet af ophold udviklet i samarbejde med andre aktører. Det skal ved at skabe
		
flere partnerskaber med forskellige patientforeninger og organisationer.
c) Skabe særlige ophold for diabetikere og patienter med søvnproblemer, som opfølgning på de
		
udviklingsmøder vi har afholdt med Folkesundhed i 2018.
d) At fortsætte strategien med at skabe opfølgningstilbud, der dels har til formål at løfte vores
		
gæster ind i fællesskaber, dels har til formål at fastholde og videreudvikle de færdigheder den
		
enkelte har opnået under et ophold på Saxild Strand.

ANDRE OPHOLD
Andre ophold dækker over aktiviteter, der er udviklet i samarbejde med andre aktører, men
som ikke nødvendigvis figurerer i vores katalog. I modsætning til katalogholdene, hvor priserne som et led i husets oprindelige strategiplan holdes nede så alle har råd til at deltage, og
hvor der således også accepteres et vist underskud, skal disse ophold som minimum dække
Saxild Strands omkostninger.
Samarbejdet med Ældresagen
Vi har fra starten i 2013 haft et tæt og godt samarbejde med Ældre Sagen i Aarhus, primært
repræsenteret ved formand Tove Jørvang. I 2018 lagde vi hus til et lukket arrangement for
Ældre Sagens tre bestyrelser, et større arrangement for Ældre Sagens mandegruppe, en busfuld feststemte gæster til Sct. Hans samt til den traditionsrige Ældresags Højskole, hvor huset
var fyldt med glade højskolegæster og frivillige. Højskoledagene holdes altid omkring Grundlovsdag, hvor Saxild Strand er vært ved et traditionelt grundlovsarrangement. Årets taler var
viceborgmester Camilla Fabricius. I 2019 afvikles arrangementet igen, denne gang med Lone
Hindø (A) og borgmester Uffe Jensen som talere.
Samarbejde med MSO
I samarbejde med MSO/Aarhus Kommune har vi afholdt ni ophold for plejehjemsbeboere
samt et fem dages ferieophold for enlige borgere. Som sædvanlig var alle ni ophold for plejehjemsbeboere en succes. Konceptet er enkelt. Hvert plejehjem kan sende femten borgere og
tre medarbejdere/frivillige afsted. Undervejs er der underholdning i form af fællessang og
musik, ligesom Saxild Strand afholder morgensamling og morgengymnastik. At se hvor glade
beboerne er for et afbræk i hverdagen, og hvordan der opstår et helt unikt samspil mellem
beboere og plejepersonalet er fantastisk. Antallet af plejehemsophold blev i 2018 desværre
reduceret fra 10 til ni ophold, og i 2019 reduceres antallet yderligere til kun at omfatte seks
ophold. Via øget brugerbetaling og effektiviseringer i afviklingen af opholdene, er det vores
håb, at vi i 2020 kan udbyde otte ophold i samarbejde med Aarhus Kommune.
Ophold for borgere bosiddende i eget hjem, eller ophold for ensomme, blev afviklet for tredje gang. Denne gang med 25 borgere og fem frivillige fra klostergadecenteret. Opholdet er
udviklet og gennemført i et tæt samarbejde mellem MSO/Henriette Andersen, Vejen til nye
Venner/Inge Juul og Saxild Strand/Henrik Woer. Det unikke ved modellen er, at deltagerne
findes i et tæt samarbejde med forebyggelseskonsulenterne og Inge Juul. For det andet er
opholdet i Saxild udviklet meget præcist, så det er netværksskabende. For det tredje er der
efterfølgende opfølgningsforløb i Klostergadecenteret i regi af ”Vejen til nye venner”. Vi kan
anbefale at se dette interview, hvor en af deltagerne, Kamma Åby, fortæller om gevinsten ved
at deltage i opholdet.
https://www.youtube.com/watch?v=8DVjgOEINFU

Fra Saxild Strands side vil vi gerne takke Henriette Andersen, Anna Holm Riis og Inge Juul for
et blændende samarbejde, der virkelig nytter! Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2019.
Efter et par års pause forsøgte vi igen at oprette et særligt ophold for pårørende. Denne gang
var målgruppen pårørende til hjerneskadede patienter. Trods et flot program, fin markedsføring
og et godt samarbejde med Sara Kristensen og Lene Dernert fra Folkesundhed lykkedes det ikke
at oprette opholdet, selvom det var tæt på. I fremtidige samarbejder om ophold for pårørende
vil vi, med baggrund i dette, anbefale at søge en bredere målgruppe og/eller indgå samarbejde
med andre kommuner, så opholdene kan blive afviklet. Det skal her understreges, at vi mener
arbejdet med at hjælpe pårørendegrupper er vigtigt, og at vi derfor til enhver tid er interesseret
i et samarbejde om aktiviteter målrettet pårørende.
Andre kommunale samarbejdspartnere
Vi havde igen i år hele bofællesskabet for udviklingshæmmede ældre fra Vintervej på ferieophold. Gensynsglæden var stor fra begge parters side. Og fra personalet var det livsbekræftende
at møde så mange dejlige mennesker på én gang! I 2019 vil vi søge at udfolde konceptet, der
ligger bag Vintersvejs ferieophold, så det også bliver tilbudt til andre bofællesskaber, bogrupper
mv. Der er en folder undervejs, ligesom vi er ved at udvikle vores hjemmeside, så der kommer
flere eksempler i caseform, der viser hvilke typer af ophold vi kan påtage os.
Fra kulturens verden har vi igen i år haft besøg af Aarhus Musikskole. Musikskolen benytter Saxild Strand til skolens årlige startarrangement for alle dens medarbejdere. Arrangementet er altid
festligt og giver også afkast i form af aftaler om foredrag, musikaftner mv. til glæde for husets
øvrige gæster.
Andre samarbejdspartnere
Ved siden af dette har vi igen i år lagt hus til diverse internatkurser, seminarer mv. Som et eksempel kan nævnes Læseforeningen, der bruger Saxild Strand som base for foreningens læseguideuddannelse og i øvrigt også holder diverse møder i huset. At vi er i stand til at gennemføre disse
kurser er vigtigt, da indtægten fra disse udgør en essentiel del af vores økonomi. Det betyder
også at vi langsomt søger at forbedre forholdene for vores internatgæster. I 2018 er der således
anskaffet nye borde til foredragssalen, ligesom vi via en donation fra Holmris B8 har modtaget
200 større planter, der blandt andet er blevet placeret i foredragssalen for at skabe lidt ekstra liv.
I 2019 vil der komme nye projektorer i salen, ligesom vi håber på at kunne forbedre lydanlægget.
Målsætning for andre ophold I 2019 og 2020
Med udgangspunkt i ovenstående er det vores mål for 2019 at udvide antallet af andre ophold. Det skal ske ved:
•

At øge samarbejdsrelationerne med Aarhus Kommune, så vi modtager gæster fra alle magistratsafdelinger. I 2019 vil vi især arbejde på at indgå aftaler med flere bofællesskaber om
ferieophold og gøre de enkelte magistratsafdelinger opmærksom på muligheden for at
bruge Saxild Strand som et relativt billigt kursuscenter. Primo marts 2019 udgives der
således to målrettede brochurer, der viser hvad vi kan tilbyde, ligesom hjemmesiden ud
vides med casestories, der viser forskellige muligheder for ophold.

•
		
•
		
		
•
		

At indgå i relevante samarbejdsrelationer i forhold til tilbud om særlige ophold for
pårørende, gerne med inddragelse af andre kommuner.
Via møder og foredragsvirksomhed øge markedsføringsindsatsen, så patientorganisationernes lokalafdelinger igen gøres opmærksom på de aktiviteter og muligheder
Saxild Strand tilbyder.
Fortsat at skabe bedre faciliteter for kursustilbud, blandt andet ved forbedring af husets AV-situation.

Andre ophold

2018

2017

Hold i alt

21

22

Antal deltagere

625

634

Antal overnatninger i alt

1323

1349

Gennemsnit antal deltagere per ophold

29,76

28,81

Saxild Strand benyttes i løbet af et år af en række aktører som udflugtsmål eller base for
møder, dagsseminarer osv. Vi er et yndet udflugtsmål for plejehjem, spisegrupper, mandegrupper mv. fra Aarhus. Fra genåbningen i starten af 2013 har vi haft som strategi at lukke
Saxild Strand op for lokalområdet. Således udbyder vi hvert år en række aktiviteter som lokale
beboere er velkomne til at deltage i, for eksempel Sct. Hans og foredrag, men vi låner også
lokaler ud til blandt andre grundejerforeningerne i området. I år var det en særlig glæde, at
Odder Kommune valgte at benytte vores lokaler til et større arrangement om turisme langs
Odderkysten, blandt andet med deltagelse af borgmester Uffe Jensen. Vi håber, at vi i de
kommende år får et endnu tættere samarbejde med Odder Kommune.

Samlet antal deltagere og overnatninger
Katalogophold

2018

2017

343

429

Øvrige aktiviteter

625

634

Samlet antal deltagere

968

1063

29,76

28,81

Gennemsnit antal deltagere per ophold

ANDRE PROJEKTER OG ARRANGEMENTER
Saxild Strand flytter til byen
Som et led i strategien om at vi i 2021 vil tilbyde alle deltagere mulighed for at deltage i opfølgende aktiviteter og undervisning etablerede vi i starten af året projektet Saxild Strand flytter
til byen. Projektet har især til hensigt at give vores deltagere mulighed for at vedligeholde det
netværk de etablerede mens de var på Saxild Strand. Deltagerne mødes cirka hver anden uge
i FO-Byen i Aarhus, hvor de starter med en kop kaffe og derefter hører et foredrag eller diskuterer et bestemt emne. I 2018 var det gennemgående tema ”Det Gamle Aarhus”. Projektet
skrider langsomt frem og har fast mellem 10 og 15 deltagere. Vi har desværre erfaret, at der

er forskellige problemstillinger vedr. transportmuligheder og økonomi, der gør det svært at
få flere med. Vores håb er, at vi i 2019 kan få løst transportproblemet og i øvrigt vil få endnu
flere tidligere gæster med i fællesskabet.
Frivilligåret
Saxild Strands engagement i Frivillighovedstad 2018 var begrænset. Vi stod sammen med
Klostergadecenteret bag det inspirationsarrangement, hvor idéen til Folkemødet for frivillige
blev født, hvorefter vi koncentrerede vores indsats om deltagelse i konkrete arrangementer. I årets start deltog vi i det meget velbesøgte startarrangement i Ridehuset. I samarbejde
med Ældre Sagen og FO-Aarhus Seniordaghøjskole arrangerede vi i januar 2018 et debatmøde om frivillighed med oplæg af Annelise Vestergaard fra Ældre Sagen, Henrik Woer fra
Saxild Strand og rådmand Jette Skive. Der var livlig debat og efterfølgende spiste deltagerne
frokost sammen mens Anders Errebo underholdte med Jazz. I forbindelse med Folkemødet
blev der afholdt møde i MAVEPprojektet, hvor de udenlandske delegationer blandt andet
deltog i åbningsarrangementet i rådhushaven og deltog i fællessang på rådhuset. Søndagens
arrangement var åbent for alle, og deltagerne kunne blandt andet høre oplæg om frivillighed
i Belgien og Grækenland og diskutere frivillighedens vilkår i EU.
MAWEP
I 2017-19 deltager Saxild Strand sammen med FO-Aarhus og Studenterhus Aarhus i det EU
baserede projekt MAWEP. Projektet, der involverer partnere fra Belgien og Grækenland, har
til formål at udvikle en e-bog, der kan hjælpe frivillige med at lede og coache andre frivillige.
I 2018 har Saxild Strand deltaget i tre partnermøder i henholdsvis Aarhus og Turnhout i Belgien. I 2019 går turen til Grækenland. Undervejs i forløbet indgår undervisningsforløb i blandt
andet livslang læring og coaching af frivillige.
For os på Saxild Strand er det vigtigt, at vi hele tiden er meget opmærksomme på hvilke projekter vi indgår i. Således deltager vi ikke i projekter, der ikke refererer eller er til gavn for den
målgruppe huset arbejder med. Således sagde vi for eksempel nej til at indgå i en arbejdsgruppe omkring cykelturisme i Odderområdet. Ikke fordi vi ikke kunne støtte projektet, men
fordi vi ikke kunne se, at det ville være til fordel for vores gæster.

FRIVILLIGHED PÅ SAXILD STRAND
Det frivillige arbejde udvikler sig stille og roligt på Saxild Strand. Den særlige beliggenhed og
de dårlige trafikforbindelser, der i øvrigt bliver yderligere forringet i 2019, gør det svært at
få frivillige. Alligevel er vi ved at skabe et korps af frivillige, der løser vidt forskellige opgaver.
Groft sagt kan man dele de frivillige op i tre grupper:
Projektfrivillige
Er frivillige, der arbejder med et konkrete projekt. Her kan nævnes de to frivillige, der sammen med en koordinator, har skabt vore flotte nye naturhave. Haven er ikke færdig endnu,

men vi får masser af tilkendegivelser fra forbipasserende, der siger, at den allerede nu er flot.
Frivillige med særlig viden
Her kan som eksempel tages de frivillige, der år efter år deltager i ophold for lungesyge og
demente borgere. De frivillige er som oftest aktive i en patientforening, pensionister og uddannet inden for et relevant fag. De kender målgruppen og ved præcis hvad der skal til for at
skabe et godt ophold for vores gæster i samarbejde med husets personale. Uden de frivillige
med særlig indsigt og viden, ville det for eksempel være svært at gennemføre opholdene for
demente, da de skaber ekstra sikkerhed og tryghed for husets gæster.
Netværksfrivillige
Her tænkes blandt andet på de frivillige, der er i huset til jul, nytår og påske. De deltager typisk
under et helt ophold, hvor de både er med til at tage mod gæsterne og til at tage afsked, når
de tager hjem. Deres vigtigste opgaver under et ophold er at tale med husets gæster om stort
og småt, hjælpe svagt gående ved buffeten og skabe aktiviteter. I 2018 har vi som et forsøg
haft en tegner som frivillig på langt de fleste af vores ophold. Hans deltagelse har skabt et helt
særligt rum for kreativitet, men også skabt et rum for fortrolig samtale om livets svære emner.
Vi håber at kunne fortsætte ordningen igen i 2019, ligesom vi håber, at vi i 2019 får endnu
flere frivillige, der vil hjælpe os i dagligdagen.
Målsætning for frivillighed
I 2019 er det vores håb at øge antallet af frivillige i takt med udviklingen af samarbejder om
ophold sammen med patientforeningerne. Vi vil ikke forstærke markedsføringsindsatsen på
området, bortset fra at muligheden for at blive frivillig på Saxild Strand skal gøres mere synlig
på vores hjemmeside.

FAKTA OM SAXILD STRAND
Advisery Board
I forbindelse med aftale om ny forpagtningsaftale, blev Saxild Strands bestyrelse afløst af et
advisery Board, der dels har til formål at være sparringspartner for den daglige leder, dels kan
rådgive FO-Aarhus og den daglige leder i større principielle sager. I 2018 har Advisery Board,
foruden den daglige forretningsgang, diskuteret udvikling af ophold for kronisk syge og drømmen om en renovering af Saxild Strands fløj mod havet.
Advisery Board medlemmer 2018:
• Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus
• Lone Bøgely, formand for Kræftens Bekæmpelse Aarhus
• Tove Jørvang, formand for Ældre Sagen i Aarhus
• Ole Lauth, forstander for Egmont Højskolen (afgået ved døden marts 2018)
• Tove Hansen, tidl. Frivilligkonsulent Hjerteforeningen
• Margrethe Bogner, formand for Lungeforeningen, Aarhus lokalafdeling
• Aase Lydiksen, direktør Via University, sundhed

• Otto Orth, sundhedschef
• Conny Flensborg, formand for Alzheimerforeningen i Østjylland.
Desuden har der i de to møder deltaget forskellige konsulenter fra Aarhus Kommune
Medarbejdere ved Saxild Strand
• Henrik Woer, daglig leder
		 cand.mag. Medlem af frivilligrådet, associeret medlem af Klostergadecenterets
		 bestyrelse, medlem af styregruppen for frivilligguiderne på seniorområdet.
• Christian Øby, pedel (ansat 15 timer om ugen i lavsæson, 20 timer om ugen i højsæson)
• Desirée Nyborg, regnskabsassistent og bogholder
		 (Ansat 15 timer om ugen)
• Inger Høiberg, Social- og sundhedsassistent
		 (ansat 7 timer om ugen)
Timelønnede medarbejdere
• Jonna Nørlund, plejehjemsassistent og vagt
		 (dog kontraktansat fra 1/3-1/10)
• Anna-Birgitte Valquez, sygeplejerske og vagt
		 (dog kontraktansat fra 1/3-1/10)
• Maria Nørlund, vagt
• Inge Mathiasen, fysioterapeut og vagt
• Lisbeth Ulvedal, fysioterapeut
• Jette, fysioterapeut og vagt
• Birgitte Thruesen, vagt
• Ezzo Svidam, vagt
• Maria Vernegreen, vagt
• Inger K. Nielsen, vagt
• Robert Jacobsen, vagt
• Susanne Andersen, vagt (fratrådt februar 18 )
• Lisbeth Nørlem, koordinator, udlånt fra Aarhus Kommune indtil 1/9-2019
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