
Boligbirding Fyn / Medlemsudvikling 

Boligbirding forår 2022  - sluttede den 30. juni 2022 
Fyn er på en førsteplads med antal aktive deltagere - 73 i alt - og med antal indtastninger: 3341 -  
vi må dog dele førstepladsen for antal arter med Nordsjælland, der ligesom Fyn har registreret 165 
arter. 

Vi har stadig en udfordring med registrering på DOFbasen. Måske er det lidt uoverskueligt; men 
koordinatoren står til rådighed med tips og tricks til at komme i gang. 

På Fyn har 42 deltagere registreret over 40 arter, disse observatører deltog i sæsonens konkurrence 
om et gavekort til Naturbutikken. 

Boligbirding efterår 2022 - sluttede 31.12.2022. 
Fyn er igen på en førsteplads på alle tre områder: flest deltagere, flest arter og flest indtastninger. Vi 
var 33 deltagere med 1259 indtastninger og 164 arter. En art mere end Nordsjælland. 

Af efterårets 33 deltagere har 21 set 30 eller flere arter, og deltager med i efterårets konkurrence. 
Vinderen er fundet og har fået direkte besked. 

Det er flot at 27 af efterårets deltagere også har tastet i DOFbasen. 

For de nye konkurrencer i 2023 er der en ændring for Fyn. Før tastede man i et stort og 
uoverskueligt regneark på GoogleDrev. Nu er Fyn delt op i skemaer for de enkelte kommuner, det 
letter noget. Der er nu også mulighed for at få en individuelt skema til sine indtastninger. 

Vi skal dog fortsat taste både i GoogleDrev og i DOFbasen. Udviklingen hen over foråret vil blive 
fulgt og de enkelte deltagere vil blive tilbudt hjælp til også at arbejde i DOFbasen. 

Forårets konkurrence vil være blandt deltagere med 30 eller flere arter – INDTASTET i DOFbasen. 

Medlemsudvikling 2022  
Dof Fyn har per 18. januar 2023 1152 medlemmer. Heraf er der er 38 medlemmer i Ørneklubben og 
22 Juniormedlemmer. 

Det er en nedgang på 7 medlemmer i forhold til 2021. Der har i løbet af året været 79 indmeldelser 
men 86 udmeldelser. At det ikke er gået værre, i disse for vort land så svære tider, er rigtig flot, og 
viser at der fortsat er en stor interesse for fuglesagen. 

Kønsfordelingen blandt de nye medlemmer er 48 mænd/drenge og 31 kvinder/piger. Det giver 61 % 
mænd og 39 % kvinder. - Det en flot udvikling og det er dejligt at vi ser en mere ligelig fordeling 
blandt medlemmerne. 

Kønsfordelingen mellem alle medlemmer siger 65 % mænd og 35 % kvinder  
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