
 

 Eftersøgningsudvalget 
Formand Malene Høier Olsen 
Tlf.: 52 58 24 61 • find4you@dch-danmark.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Til: DCH Sekretariat, Eftersøgningsudvalget  

Allerød den 14.01.21 

Referat af møde i eftersøgningsudvalget 14/12-2020 

Med følgende dagsorden: 

1. Planlægning af årsmøde med Kredseftersøgere 
2. Status på teorikursus for nye eftersøgere 
3. Samarbejde med uddannelsesudvalg 
4. Eftersøger listen 
5. Status på tilpasninger af Grundorientering 140 samt orientering 142 og 143 
6. Antal eftersøgere i DK 
7. Antal opkald VS. Rapporter 
8. Økonomi 
9. Henvendelser fra samarbejdspartnere 
10. Aftale møder for 2021 

 

Deltagere 

• Malene Høier Olsen (Formand) 

• Heidi Holm (Sekretær) 

• Brian (Vagttelefon ansvarlig) 

• Johnny M. Rosenberg (Økonomi og Uddannelse) 

• Christian Ravn (HB-repræsentant)  
 

1 - Planlægning af årsmøde med Kredseftersøgere 
I første omgang er Årsmødet med kredseftersøgerne udskudt til 27 februar. Datoen er bekræftet af Fjelsted 
Skovkro. Gennemgang at indhold på mødet gennemgås på næste udvalgsmøde.  
 
2 - Status på teorikursus for nye eftersøgere 
Den 6/1 2021 blev 1. online kursus afholdt. Det er Johnnys opfattelse at alle deltagerne, var OK med at del-
tage online. Der var 10 deltagere, dog ”faldt” en ud under kurset på grund af IT-problemer. Kursisten er til-
budt deltagelse på næste kursus, i slutningen af januar. 
Heidi havde fået positive tilbagemeldinger fra en deltager. 
Malene havde fået tilbagemelding om at den viste video, var svær at forstå, da den var på engelsk, og nogle 
mente den var for lang. 
Vi vil ved næste kursus ikke vise filmen online, men opfordre deltagerne til at se den når de får materialet 
tilsendt. 
 
3 - Samarbejde med uddannelsesudvalg 
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Malene har talt med uddannes udvalget, om en mulighed for at en del af teori for eftersøgere kan vareta-
ges af uddannelsesudvalget. Malene arbejder videre med dette, og vil på næste udvalgsmøde opdateret 
udvalget om fremdriften. 
 
4 - Eftersøger listen 
Johnny fremlagde forslag til ny liste, som vedligeholdes af Brian. Indtil der findes en løsning hvor udvalgets 
medlemmer kan ”dele” listen, vil Brian sender kopi af listen, til udvalget når der er rettelser. 
Kreds eftersøgere kan på anmodning få tilsendt kopi af listen. 
Johnny og Brian arbejder videre med at samle listen.  
 
5 - Status på tilpasninger af Grundorientering 140 samt orientering 142 og 143 
Grundorientering 140 – Tilpasningerne er accepteret af HB, med undtagelse af ændringen vedr. udarbej-
delse af Årsrapport. 
Det oprindelige indhold: ”Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning” 
EU’s forslag: ”Udvalgets formand er ansvarlig for at der udfærdiger en skriftlig årsberetning” 
HB ønsker ikke denne ændring implementeret, da der ønskes ensartethed i alle grundorienteringer. 
EU henstiller til HB om at lave en generel opdatering af Grundorienteringer, da den nuværende version, kan 
afholde velegnede kandidater til at accepterer en formandspost, men henvisning til manglende skriftlige 
kompetencer.  
HB henstiller dog til EU at overveje om ”det er ulejligheden værd at tage de øvrige ændringer til afstemning 
på årsmødet” 
EU har besluttet at: 
 
Orientering 142 – Alle ændringer godkendt af HB, hvis den nyindsatte linje ændres fra  

Sikre at der afholdes mindst 4 fællestrænings arrangementer årligt. 
Til  

Sikre at der afholdes det nødvendige antal fællestrænings arrangementer årligt. 
EU accepterer dette. 
 
Orientering 143 – Her ønsker HB at EU genovervejer antal eftersøgere i Eftersøgningstjenesten. 
 
Dette er behandlet under punkt 6 i dagsordenen.  
Der fremsendes snarest nyt oplæg til HB. 
 

6 - Antal eftersøgere i DK 
Som nævnt under punkt 5, ønsker HB at EU genovervejer antallet af eftersøgere i DK, derfor blev dette 
emne diskuteret i udvalget, og der blev fremlagt forskellige løsninger på en fornuftig fordeling. 
Oprindeligt er antallet sat til 150, hvilket svarer til at hver eftersøger skal dække ca. 286 km2 (Danmarks 
areal er 42.933km2) 
Her blev besluttet at antallet fremover skal være omkring 125 eftersøgere, Johnny opdaterer Orientering 
143 og gensender til HB. Eventuelt med en fordeling per landsdel. 
 
7 - Antal opkald VS. Rapporter 
Der er desværre en væsentlig forskel på antal opkald modtaget af Brian, og de eftersøgningsrapporter der 
oprettes i rapportdatabasen.  
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Den nye eftersøgningsliste indeholder et ark, hvor opkald kan registreres af vagthavende. 
Brian vil sammen med Johnny teste om vi fremover kan oprette rapporter ved opkald, og herefter følge op 
på om de afsluttes. Vi skal også gøre klart at der IKKE måles på om en eftersøger har succes – men der pri-
mært måles på antal henvendelser, og hvilke opgave typer der kommer ind. 
 
8 - Økonomi 
Udvalget har som bekendt ingen indtægter, og der har ikke været udgifter i år, så budgettet er stadig over-
holdt. 
Brian har bestilt markerings stokke til brug i eftersøgningstjenesten. 
 
9 - Henvendelser fra samarbejdspartnere 
Malene har fået en henvendelse på et interview fra en høreforening, og de ønsker at høre om der har være 
øget aktivitet på eftersøgning af høreapparater siden udsendelsen. Men da der ikke har været registreret 
hvilke emner der har være tabt, kan vi ikke svare på dette, vi vil fremover registrere alle opkald med tabt 
information af hvilke emne der skal eftersøges. 
 
 
10 - Aftale møder for 2021 
Det er aftalt at der afholdes månedlige møder, undtagen i juli måned, og offentliggøres DCH’s klubmodul.  
Datoen for kommende møder aftales fra gang til gang, da der skal tage højde for diverse vagtplaner i hos 
udvalgets medlemmer. 
 
Det er vedtaget at der fremover er følgende minimums dagsorden: 
 
Det er vedtaget at der er følgende fast dagsorden: 

 1. Opfølgning fra sidste møde 
 2. Økonomi status 
 3. Status på opgaver (antal opkald, rapporter) 
 4. Info fra HB 
 5. Indkomne punkter 
 6. Næste møde 
 7. Eventuelt 

 
 

Der er planlagt online møder via teams i Eftersøgningsudvalget den 25/2-21 Kl. 20:15 og 25/3-21 Kl.20:00, 
begge møder er indkaldt via teams, og vil blive lagt i DCH – klubkalenderen. 


