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Patchwork kan være så alt-om-sig-gribende, man bliver helt opslugt og glemmer alt
omkring sig. Det er da en fantastisk hobby at have. Ikke desto mindre må DPF’s
bestyrelse også koncentrere sig om en lang række andre, relaterede ting, og i det
følgende kommer et udpluk af de ting, vi har valgt at fokusere på i det forgangne år:
Lokalgrupperne
I marts 2022 mødtes mange af lokalgrupperne til Lokalgruppemøde i Skanderborg og vi
siger mange tak til Skanderborg Quilterne, der havde fået os ind i Skanderborgs fine
lokaler i Fælleden.
Dagen bragte en rigtig bred diskussion, der kom vidt omkring. Der kom mange gode idéer
og informationer frem, og lokalgrupperne havde lejlighed til at lære hinanden at kende.
Alle de emner og muligheder, vi drøftede, blev efterfølgende sendt rundt til samtlige
lokalgrupper, både deltagende og ikke-deltagende (planche vist), og dem håber vi kan
være til nytte, og at I alle kan lade jer inspirere af, supplere og arbejde videre med.
Vi håber fortsat at høre fra en lokalgruppe, der har lyst og mod på at melde sig som vært til
et nyt møde i 2024.
Træf sidste år 2021
Træf sidste år 2021 blev et godt træf med mange deltagende butikker og fantastiske 600
meter virkeligt flotte udstillinger. Desværre havde sidste års træf ikke så mange
besøgende som vanligt, men corona påvirkede nok stadig nogle, mens andre skulle
indhente konfirmationer og større fester og derfor ikke samtidigt kunne nå til træf.
Bestyrelsen fik mange positive tilbagemeldinger på DGI-huset i Vejle som træfsted, og
vores samarbejde med træfsted og opstillere var virkelig godt.
Drøftelser i bestyrelsen
Bestyrelsens drøftelser i årets løb har afspejlet dels det faldende medlemstal og dels den
ændrede økonomi, som dette uvægerligt medfører for foreningen. Et faldende medlemstal
synes desværre også at medføre manglende input til aktiviteter, og manglende drøftelser
med medlemmer og butikker, og – særligt i 2021 – manglende hjælpere til træf. Heldigvis

er der rigtig mange hjælpere tilmeldt i år. Det siger vi tusind tak for; hjælperne er
essentielle for at vi kan afholde træf.
Der opstår spørgsmål som: Hvor skal vi holde træf? Hvis vi benytter samme træfsted flere
gange, giver det lettere adgang for butikkerne, der ved hvor de kan parkere, losse og
læsse, samme træfsted giver et kontinuerligt samarbejde med træfsted og opstiller af
vægge og stande, som – unægteligt – også ville gøre bestyrelsens arbejde meget lettere.
Dertil kommer, at vi nu med DGI-huset i Vejle har et træfsted, som har fået gode
tilbagemeldinger fra en række butikker og besøgende, og som også ud fra en økonomisk
betragtning er rimeligt. Kunne man forestille sig at holde fast i Vejle som fast dækkende
både Fyn og Jylland? Geografisk set er det centralt for rigtig mange.
Også spørgsmålet, hvor ofte vi skal holde træf, har været drøftet. Træf skal i henhold til
foreningens vedtægter holdes hvert år, så en ændring heraf vil kræve grundige drøftelser
og en vedtægtsændring.
Bestyrelsen har bemærket, at der i år har været kun meget få input til årets udfordringer,
især til plakatquilt for det kommende års træf 2023. Samtidig har vi måttet aflyse en del
kurser og workshops på dette års træf på grund af manglende tilmeldinger. Derfor har
bestyrelsen et meget stærkt ønske om at høre medlemmernes holdninger og ønsker:
Hvad vil I gerne have på træf? Hvem kan formulere gode udfordringer, som medlemmerne
vil tage op? Skal vi invitere én dyr udenlandsk underviser – og i givet fald hvem - og så til
gengæld ikke have andre kurser? Hvad prioriterer I som medlemmer? Dette er blot nogle
af de få spørgsmål, som vi rigtig gerne ville have input til.
I det forgangne år har bestyrelsen forsøgt at hverve nye medlemmer ved tilstedeværelse
på nogle patchworktræf eller messer, men det er en tidskrævende tilstedeværelse og ofte
dyrt. Vi har de seneste år på Nordfyns Højskole fået lov at hverve medlemmer samtidig
med højskolens patchworkkurser finder sted, og dette har givet flere nye medlemmer. Vi
har klart brug for, at vores medlemmer og vores lokalgrupper agerer ambassadører og gør
opmærksom på glæden ved patchwork og inspiration og fordele via foreningen og
lokalgruppen.
Vi er i bestyrelsen i årets løb blevet bedre til at holde on-line-møder som supplement til
fysiske møder i Odense. Det betyder, at vi kan følge op løbende og hurtigt, men vi har
stadig behov for fysiske møder, hvor vi i højere grad kan tage de tunge drøftelser,
inspirere hinanden og i fællesskab få de gode idéer.
Året bragte to skift i stillingen som webmaster, idet den tidligere webmaster havde fået
andet arbejde. Den nye webmaster sagde op efter forholdsvis kort tid og med omgående
virkning, hvilket lagde et stort arbejde på især Annette Wilms og Kirsten Mahler. Tak for
denne store indsats. - Vi har heldigvis fundet en ordning igen med Christine – den forrige
webmaster. Vi beklager, hvis skiftene har givet huller i vores ”social media”-indsats, men
viser også, at det er et område der skal professionel assistance til. Vi er glade for at have
Christine om bord igen.
På alle områder gælder det, at vi rigtig gerne vil høre fra medlemmer, når I har noget på
hjerte. Skriv skriv skriv … med gode ideer, artikelforslag, oplysninger om udstillinger, etc.

Kludemagasinet
Tak til de mange kvartalsquiltere, der i årets løb udstiller flotte quilte, deres egen historie
om og med patchwork til rådighed for os andre via Kludemagasinet. Det er altid
inspirerende læsning. Også en tak til børneudvalget, der står bag de børnesider, som vi
fortsat bringer og fokuserer på – i håbet om at der ligger lidt frø klar til spiring til senere at
blive passionerede quiltere. Også de mange, der har bidraget med mønstre og teknik til
Kludemagasinet skal have en stor tak, ligesom vores sponsorer og annoncører skal.

Tak
Sommeren bragte en ændring i bestyrelsens sammensætning, idet hidtidig formand og
bestyrelsesmedlem gennem mange år, Connie Møller, valgte at træde ud af bestyrelsen i
juni måned. Vi beklager, at denne ændring i bestyrelsens sammensætning ikke er blevet
meddelt alle samarbejdspartnere direkte, om end der blev informeret på hjemmesiden. Der
skal lyde en stor og varm tak til Connie for hendes omfattende indsats for DPF gennem
årene. Connie vil modtage den gave, som værdsætter hendes arbejde for Dansk
Patchwork Forening. Mange tak til Connie.
En tak skal også lyde til alle vores samarbejdspartnere: det er butikkerne, der stiller op til
træf med deres demoer og flotte udvalg, det er de mange udstillere, der viser os deres
kunst og produktioner, det er medlemmerne, der kommer med input til foreningen, og der
er en række sponsorer, der bare gerne vil os det godt. Også vores faste
samarbejdspartnere, redaktøren af Kludemagasinet, børneudvalget og internationale
repræsentant skal have en tak for deres kontinuerlige og uvurderlige indsats i årets løb.
Dette var de punkter, bestyrelsen har valgt at fokusere på fra det forgangne år.
På bestyrelsens vegne,
Doris Waschak Andersen

