Beretning fra redaktionsgruppen 2021
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 2021 blev der bragt 238
nyhedsartikler mod 328 nyhedsartikler i 2020 og 372 nyhedsartikler i 2019. Trods et fald i
nyhedsmængden nyder hjemmesiden fortsat god opbakning målt på antal besøg. Hjemmesiden
havde i 2021 143.604 sidevisninger. I 2020 var der 161.491 sidevisninger og i 2019 132.000
sidevisninger.
Covid-19 har aflyst mange ture og møder, hvilket har påvirket ellers planlagte nyhedshedsopslag.
Ringmærkningafdelingens trængsler og deraf følgende lange svartider har også påvirket
stoftilgangen til hjemmesiden. Endelig har redaktionen været presset og har dels holdt længere
sommerferie i 2021 end i 2020 samt en lang juleferie.
Redaktionen har måtte bede bestyrelsen om hjælp til at løfte de opgaver, der vedrører sig
foreningsdrevne aktiviteter. Esben Eriksen deltog således i et bestyrelsesmøde den 15. december,
hvor situationen blev drøftet. Det kan muligvis blive nødvendigt at nedjustere niveauet, men i hvert
fald har redaktionen brug for et tættere samarbejde med bestyrelsen omkring opgaverne. Henrik KH
og Esben havde i forvejen drøftet, hvilke muligheder bestyrelsen har for at bidrage mere til det
vigtige arbejde omkring hjemmesiden. Esben præsenterede på mødet et Årshjul – en beskrivelse af
de aktiviteter, der er i DOF Fyns forskellige udvalg og arbejdsgrupper i løbet af et år. Det blev
besluttet, at Palle skal være bestyrelsens tovholder/indpisker ift. at sikre indlæg til hjemmesiden, og
der blev sat navne på for at sikre stof fra udvalg og projekter.
Der har også vist sig en kæmpe opbakning til at holde liv i Tirsdagsanalysen. Således skrives
Tirsdagsanalysen fremover af Hanne Lauritzen, Freya Mørup, Jens Peter Bech, Claus Dalskov,
Søren Gjaldbæk og Esben Eriksen. Der er plads til flere. Den opbakning og deltagelse fra
medlemmerne er netop med til at gøre det til medlemmernes hjemmeside og gøre hjemmesiden
mindre sårbar.
Doffyn.dk’s daglige opdateringer deles på DOF Fyns fb-side.
Vi efterlyste i 2020 en konstruktion, så nyheder fra de lokale Grønne Råd når frem til redaktionen,
så medlemmerne kan få kendskab til det vigtige naturpolitiske arbejde, der foregår lokalt. Det er
lykkedes, og der vil i 2022 komme en præsentation af alle kontakpersonerne i de grønne råd.
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
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