
 

 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 25.02.21 

Referat af møde i eftersøgningsudvalget 25/2-2021 

Med følgende dagsorden: 

1. Planlægning af årsmøde med Kredseftersøgere 
2. Status på nye eftersøgere 
3. Årets eftersøger 
4. Samarbejde med uddannelsesudvalg 
5. Eftersøger listen 
6. Opfølgning på budgetopfølgningsmøde 
7. Hunde veste 
8. Næste møde 

 

Deltagere 

• Malene Høier Olsen (Formand) 

• Heidi Holm (Sekretær) 

• Brian (Vagttelefon ansvarlig) 

• Johnny M. Rosenberg (Økonomi og Uddannelse) 

 

Deltog ikke 

• Christian Ravn (HB-repræsentant)  
 

1 - Planlægning af årsmøde med Kredseftersøgere 
Desværre har det å grund af Corona været nødvendigt at udskyde årsmødet med kredseftersøgere. Det er 
besluttet at vi forsøger at få mødet afviklet den 17/4. Johnny tager fat i Fjeldsted Skovkro, og hvis denne 
dag er mulig, vil vi flytte mødet til denne dato. 
Der har være forespørgsel om vi eventuelt vil udsende materiale der skal bruges på mødet i forvejen, det 
lader sig ikke gøre, da materialet vil blive tilpasset frem til dagen, og kredseftersøgere skal have mulighed 
for at påvirke indhold på dagen. 
 
2 - Status på nye eftersøgere 
Der vil i marts blive afholdt nyt online teorikursus.  
Hundefører der vil deltage i eftersøgningstjenesten, skal indstilles til eftersøgningsudvalget via blanketten 
”Eftersøger data” der findes på DCH’s hjemmeside. 
(https://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Eftersoegerensdata.doc ). 

https://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Eftersoegerensdata.doc
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Da der i nogle kredse er ved at være mange eftersøgere, skal det overvejes at sætte nye på venteliste, de 
må gerne deltage i fællestræningen, for at opnå færdigheder, så de ved behov for nye eftersøgere i kredsen 
hurtigt kan godkendes, og deltage i opgaver. 
 
3 - Årets eftersøger 
Malene vil kontakte sekretariatet, for at forhøre sig om muligheden for at pokal for Årets eftersøger udde-
les på årsmødet. 
 
4 - Samarbejde med uddannelsesudvalg 
Malene har arbejder videre med at få etableret uddannelses samarbejde med uddannelsesudvalget. 
 
5 - Eftersøger listen 
Johnny beklagede dybt, at denne opgave var blevet nedprioriteret  
 
6 - Budgetopfølgningsmødet 
Brian og Johnny deltog i budgetopfølgningsmødet med HB, her fik vi ekstrabudget på 125.000 til et års 
møde for alle eftersøgere, som vi gerne ville afholde i efteråret. Så vi kan arbejde videre med planlægning 
af dette arrangement. Dog skal dette godkendes på Årsmødet. 
 
7 – Hunde veste 
Der blev på budgetmødet også afsat et beløb til veste til eftersøgnings hunde, Jan er sat på opgaven med at 
finde disse og evt med tilskud fra sponsor. 
 
 
8 – Næste møde 
25/3-21 Kl.20:00, indkaldt via teams, og vil blive lagt i DCH – klubkalenderen. 


