Formandens beretning 2021
Velkomst
Præsentation af bestyrelse
Velkommen og tak til Allan Ohms for at han vil være dirigent for generalforsamlingen
endnu engang.
Velkommen til jer alle til DPF´s 35-års jubilæum. Dejligt at se jer. Har I set
Jubilæumsavisen? Der kan man bl.a. se stiftelsesdokumenterne, kontingent og lidt om det
første Træf.
Rigtig meget er der sket i vores land siden, vi var sammen i 2019. Covid-19 kom en tur
forbi. Det har givet nogle ændringer for os alle sammen – både dårlige og gode.
Forhåbentligt har det også givet anledning til eftertanke, som kan munde ud i nyt og bedre
for vores samfund.
På grund af aflysningen sidste år byder træffet i år derfor også på to udfordringer, temaet
Genforeningen fra 2020 og Energi, som er årets tema. Vi håber, at I har nydt udstillingerne
i dagens løb. Desværre har der været frafald fra vores planlagte gæstelands, Tyskland,
side. De har og har haft lidt andre restriktioner og retningslinjer, og det har ikke været
muligt for de tyske gæster at rejse til Danmark.
For foreningens vedkommende gav det udsættelse af generalforsamlingen endda to
gange, men denne gang lader det sig heldigvis gøre.
Vi har holdt fysiske møder, både 1 dags og 2 dags – i alt 16 mødedage siden det sidste
Træf i 2019. Ellers har vi selvfølgelig holdt kontakten og brugt både telefon og pc flittigt.
Kontoret uden sekretær har nu fungeret fint i flere år. Vi har det indtryk, at medlemmerne
finder vores telefonnumre og/eller e-mailadresser i Kludemagasinet eller på hjemmesiden,
når vi skal kontaktes. Vi har jo stadig kontorets telefon koblet til en telefonsvarer, som
vores kasserer aflytter. Hun siger, at der er ganske få opkald om ugen, så måske sløjfer vi
helt kontorets telefon og sparer lidt penge.
I slutningen af 2020 valgte Bodil Andersen desværre at træde ud af bestyrelsen – hendes
arbejde med Covid-19 blev meget tidskrævende. I januar 2021 overtog Magdalena Detz
Jensen pladsen. Der var hårdt brug for en hel bestyrelse, når vi skulle lave Træf i år. Vi
viste jo ikke, hvordan det skulle ende, vi var dog fast besluttet på at arbejde hen imod et
Træf. Heldigvis endte det også sådan.
Vores bibliotek flyttede ind på kontoret, så vi købte nogle reoler for at få plads til alle
bøgerne og til de nye, der løbende bliver anmeldt i Kludemagasinet.

Vi fik en ny webmaster, så jeg håber, I har bemærket fornyelsen af hjemmesiden, med et
nyt look og at det er nemmere at finde rundt. Der arbejdes stadig med forbedringer bl. a. i
forbindelse med biblioteket. Det skulle gerne blive mere brugervenligt, når nogen bestiller
bøger, men ting tager tid …
Desværre skal vi finde en ny webmaster igen.
Diskussioner om indsatsen på de sociale medier dukker op med jævne mellemrum. Med al
respekt for de mange fora, der findes, har bestyrelsen valgt at benytte sin egen
hjemmeside, Facebook-side og Instagram. Her prøver vi at gøre opmærksom på, hvad der
rører sig i foreningen og til træffet. At det kan gøres endnu bedre, er jeg ikke i tvivl om.
Men samtidig vil jeg huske alle på, at DPF er en forening af og for medlemmer. Alle
medlemmer må gerne bidrage med yderligere om DPF på egne sociale medier. Jo flere,
der kender til DPF og hvilke medlemsfordelene der er, des flere medlemmer kommer der
til.
Jeg vil lige nævne endnu en væsentlig forbedring af medlemsfordelene: Forsikring af quilt
på udstilling, udenfor DPF-regi er nu er hævet til 90 dage! (Tidligere 30 dage)
Lokalgruppen i Ringe sendte os en mail om manglende aktivitet fra foreningens side på de
sociale medier. Kommunikationen har været bragt i Kludemagasinet nr. 1/2021.
Bestyrelsen er rigtig glad for gode ideer, og konstruktiv kritik og bidrag modtages gerne.
Hvis kritik er konstruktiv, kan der komme noget godt ud af den. Den konkrete henvendelse
mundede på vores anmodning ud i en række inspirerende historier fra flere lokalgrupper.
De handlede om, hvordan grupperne havde skabt sammenhængskraft netop i en tid, hvor
vi ikke måtte mødes. Tak for gode historier fra mange af lokalgrupperne, som vi håber, har
været til inspiration for mange.
Det planlagte møde med alle Lokalgrupperne, der skulle have fundet sted i foråret 2020,
blev desværre også først udsat og derefter aflyst pga. Corona. Bestyrelsen har dog forsøgt
at kommunikere til Lokalgrupperne, når der var nyt af fælles interesse, således f.eks. om
regler for udskydelse af generalforsamling, information om udfordringer, Træf, etc. - Når
den nye bestyrelse er valgt og posterne fordelt, planlægger vi at få et møde arrangeret
igen. Jeg håber meget, at Skanderborg Quilterne vil være ansvarlig for mødet også denne
gang.
Kludemagasinet er en helt essentiel del af foreningen. Som I formentlig har lagt mærke til,
har vi det seneste år lagt øget vægt på patchwork for børn og unge. Vi finder det vigtigt at
være med til at så et lille sykim hos børnene, som forhåbentlig en dag giver flere glade
patchworkere i det hele taget og i vores forening. Mønstre til børn er der direkte adgang til
på vores hjemmeside, dvs. børnetingene kræver ikke log-in.
Vores næste Træf i 2022 kommer til at foregå i Middelfart, Lille Bælt Sport og Kultur. Til
den tid håber jeg, at vi kan få vores ”gæsteland-tradition” til at forsætte. I år skulle vi jo
som nævnt have haft besøg af Tyskland. Om det bliver Tyskland til næste år, er endnu
ikke afklaret. Vi arbejder på det.

Jeg finder, at der er behov for at nævne, at bestyrelsens arbejde er frivilligt. Vi arbejder
faktisk mange timer og får et lille honorar, som der betales skat af. Deltagelse i
bestyrelsesarbejdet skal altså drives af lyst. Bestyrelsen besidder forskellige kompetencer,
men vi er ikke professionelle og er her af interesse. Altså er vi ikke eksperter. Men vi gør
det så godt som muligt. Bær over med os.
Nye til bestyrelsen/suppleanter: Vi mangler rigtig meget en, som interesserer sig for
medie- og it-siden, men alle er velkomne i den nye bestyrelse! Dog kunne vi godt tænke
os en lidt lavere gennemsnitsalder i den nye bestyrelse (smil)
Samarbejdet med butikkerne er væsentligt for foreningen. Bestyrelsen er overbevist om, at
det er til fælles gavn og glæde, at vi med et Træf og i årets løb via Kludemagasinet kan
mødes inden for det interessefællesskab, der allerede er defineret. Vi siger tak til de
mange butikker, som deltager og bidrager til ”Send ind og Vind” og bakker op om træffet.
Det samme gælder de mange sponsorer, der frivilligt og meget generøst har bidraget til
Træf i denne weekend.
Et lille nødråb! Vi vil fremadrettet ønske mere opbakning fra medlemmerne, som hjælpere
på Træf. Som konsekvens af manglende opbakning, kan vi blive nødt til at betale os fra
det! Hvilket kan betyde højere billetpriser eller kontingentforhøjelse!
Lad mig slutte med at takke alle medlemmer for den flotte udstilling, butikker, sponsorer,
hjælpere og mine bestyrelseskolleger for et godt år og et – foreløbigt – rigtig godt Træf. Vi
ses til næste år igen.
På bestyrelsens vegne,
Conny Møller

