Beretning fra Doffynweb.dk til generalforsamlingen 2015.

Fynsafdelingens hjemmeside har gennem hele 2014 været udformet som ønsket af et stort flertal af
brugere og bestyrelsen. Der har været smårettelser undervejs. Bl.a har kontaktinformationer for vores
aktive medlemmer været skjult i lang tid da systemet ikke gav mulighed for at skjule mailadresser. Det har
Søren Harding nu rettet og alle aktive opfordres til at checke/rette deres stamoplysninger.
Vi lagde stort ud med at kunne gøre det muligt at lægge nærmest alt det indhold op, som fantasien rækker
til på vores side. Både Steen og jeg har dog det indtryk at de fleste ser siden som en ny bil hvor man blot
sætter den nye nøgle i og glemmer hvad den i øvrigt kan i forhold til den gamle.
Lad os starte med at rose en håndfuld: Utrættelige Niels Andersen med sit vibearbejde. Kurt Due Johansen
og Jens Bækkelund for rapportering fra Gyldensteen. I fotogalleriet har vi i især haft glæde af Søren
Gjaldbæk og Kai Hertzum Nissen med deres fremragende fotos. Andre har også bidraget og her ved
årsskiftet er et par nye fotografer trådt ind med gode fotos af fynske fugle. De kan forvente ros til næste år
hvis de fortsætter i samme stil !
Når det er sagt, ærgrer både Steen og undertegnede os over at der ikke er flere der griber chancen for at få
noget solidt indhold ind på siden.
Vel, der kommer bestyrelsesreferater og ture med fugleværnsfonden, men det er lidt rutinepræget og
peger ikke fremad med hvad vi skal med dette vigtige kontaktforum som doffyn.dk er.
Vi mangler kort sagt indhold der gør at doffyn.dk er en side man besøger mindst et par gange om ugen.
Statistikken fra chart.dk taler sidst tydelige sprog. Når det går højt, besøger 60 brugere siden pr. uge.
Vi vil gerne opfordre alle i fynske medlemmer til at komme på banen med noget indhold som kan gøre
vores side både spændende og unik. Vi ser gerne at jeres passion for fugle bliver delt med andre.
Brug de muligheder siden har for at få publiceret dit arbejde i felten. Kom med en ide og vi hjælper gerne i
gang. I felten og så til tasterne fynske Dof´ere...
PS: Husk vi har et debatforum. Brug dette nu hvor foråret og store fugleoplevelser med det samme kan
deles med andre.
Venlig hilsen
Steen Lauritsen og Mogens Ribo Petersen

