
Beretning fra redaktionsgruppen 2022 
  
Redaktionsgruppens arbejde skal understøtte DOF's formål og visioner for foreningen på lokalt 

plan. Ambitionen er en altid aktuel hjemmeside med afvekslende stofområder. På doffyn.dk skal 

medlemmerne kunne følge med i lokalafdelingens mange aktiviteter. Det være sig nyt om det 

naturpolitiske arbejde, informationer om ture og møder, det nyeste fra ringmærkningsindsatsen, 

dugfriske aktuelle nyheder fra felten, dybdegående artikler om enkeltarter eller artikler til 

inspiration som fx fuglerige haver.  
  
Først og fremmest er det medlemmernes hjemmeside, og derfor er det en stor glæde, at så mange 

har lyst til at skrive og bidrage til hjemmesiden med ord og/eller billeder. I 2022 er vi for eksempel 

glade for at have modtaget bidrag fra alle De Grønne Råd - tak for det. 
 
En række skribenter meldte sig til at skrive Tirsdagsanalysen på skift og alle fortjener en stor tak, 

da Tirsdagsanalysen ellers næppe havde overlevet 2022. 
 

I 2022 blev der bragt 245 nyhedsartikler mod 372 nyhedsartikler i 2019, som er det år med højst 

aktivitet. Hjemmesiden havde i 2022 128.830 sidevisninger, hvilket er det laveste antal 

sidevisninger i hjemmesidens historie efter hjemmesiden gik over til det nuværende format. 
 
Det skyldes uden tvivl, at kræfterne i redaktionsgruppen ikke har rakt til at holde samme 

aktivitetsniveau som tidligere år. Det bedste år havde hjemmesiden 161.490 sidevisninger. 
 
Doffyn.dk’s daglige opdateringer deles på DOF Fyns fb-side. Vi har ligeledes en DOF 

FYN Youtube-kanal. I 2022 har vi ikke formået at få tilgang af videoer. Det er igen et ønske for 

2023. Vi har ligeledes oprettet en Zello-kanal, hvor man kan dele sine fugleobservationer, den blev 

søsat i forbindelse med Ørnetælling sidste vinter. Også denne kanal skal i 2023 have mere omtale 

og give medlemmerne mulighed for at dele deres obs med hinanden i realtid. 
  
Det er fortsat et fokusområde, at DOF Fyns grupper og udvalg får mulighed for at fortælle om 

det store værdifulde arbejde, de yder. 
 
Det er redaktionens overbevisning at et godt kendskab til de lokale aktiviteter kan bidrage til 

fremadrettet rekruttering. I 2023 vil redaktionen igen søge bestyrelsens hjælp, så vi får etableret et 

flow af nyhedsstof til redaktionen. Bestyrelsen genbesøger ved alle møder redaktionens årshjul og 

har fokus på det.  
  
Har man lyst til at bidrage med spændende historier, billeder eller har forslag til emner, som vi skal 

tage op, så hører redaktionen meget gerne fra medlemmerne.  
  
Redaktionsgruppen varetager i fællesskab den daglige drift og opdatering af hjemmesiden, 

mens back-up og opdateringer sker med støtte fra DOF's hovedafdeling. Redaktionsgruppen 

afrapporterer løbende på bestyrelsesmøderne om status og fremtidige planer.  
  
Med venlig hilsen 
Redaktionsgruppen  
 


