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Referat fra Lokalgruppemøde d. 26 g 27 marts 2011
1.

Udstillinger

Vejle Quilters udstiller på
Kunstgården - Ømosevej 11 - 5400 Bogense fra den 10. maj til d. 3 juli 2011.
Sokkelund Quilterne: udstilling 9 og 10 april Aktivitetshuset, Gentoftevej 71,
Gentofte
Nordsjællands Quiltelaug udstiller i Sverige i aug.
Lillebælts Quilterne har jubilæums udstilling i oktober
Gentofte Quilterne: udstilling 9 og 10 april 2011 Aktivitetshuset, Gentoftevej
71, Gentofte

2.

Jubilæum:

Dagmar quilterne: 2. april til 9 april 2011BeoBeo, Haslevvej 430, Ringsted
De grønne Quiltere: 15 års jubilæum efterår 2011
Glostrup quilterne: 15 års jubilæum 2012
Korsør Quilterne: 10 års jubilæum 2011
Lillebæltsquilterne: 10 års jubilæum 2011
Limfjordsgruppen: 20 års jubilæum efter 2011 – holdes først forår 2012
Næstved quilterne: 10 års jubilæum 2011
Randers Patchworkforening: 20 års jubilæum 2012
Sy’fyns quiltelaug: 10 års jubilæum 2011

3.

4.

Nyt i øvrigt fra Ribe Quilterne – Ilse Iversen holder foredrag om tur i USA samt udstilling af
lokalgrupper- tæpper som er lavet under rejsen.
ne
Virtus Bering: syr tæppe til mødrehjælpen i Horsens
Gentofte Quilterne: her skal man være medlem af Dansk Patchworkforening
Forslag til nye
• Indstik i bladet omkring hvervning: f.eks.” hverv en ven”
medlemmer
• Forslag om børneafdeling i lighed med Tyskland og England – her står
skolerne for udviklingen.
• Udarbejde et ”fordelsbrev” eller en form for salgsbrev, som kunne sættes
op på en lidt sjov måde og som kunne distribueres bredt.
• Differentieret medlemskab - f.eks støttemedlemsskab uden blad.
• Større synlighed som helhed
• Er indmeldelsesgebyr på 75 kr. ok?
• Udnytte den positive trend for patscwork ved markedsføring – f.eks Hen-
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Træf:
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Blad
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7.

Hjælpere til
træf
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des verdens idesider.
Artikel om Dansk Patchwork Forening i f.eks. Hendes Verden
Skærpelse af adgangen til hjemmesiden for ikke-medlemmer
Sammentænking af kontingenter, så der kun er et kontingent som dækker
både hovedforening og lokalgruppe.
Forslag til slogan – ”Dansk patchwork Forening –ikke så trekantet”
Det etui eller display til butikker , der kan indeholde hvervekort så disse
optager så lidt plads som muligt.
”pensionsitrabat”
Rejsekuffert med ”minishop2 som kan bruges ved lokaludstillinger
Træffet skal være mere medlemsmesse og mindre salgsmesse
Medlemsquilts skal gives mere plads
Udfærdige flyers, der omtaler hvor nemt det er at udstille
Lave det mere enkelt at udstille
Tildeling af et antal m2 til hver lokalgruppe til ophængning
Kan der tildeles plads efter hvor træffes holdes – f.eks. når det holdes på
fyn er der mest plads til fynske lokalgrupper – vil gøre det enklere at ophænge og nedtage
Flere fællesprojekter a la sommer i Danmark
Vandreudstillinger – så man kan skiftes til at hænge op på tildelt plads
lave skema til styring
Indlevere quilts på et centralt sted – f.eks lokalgruppen – eller i landsdelen.
Evt. omdøbe træf til noget andet – f.eks. festival.
Skal træffet være hvert år – eller kunne det være hvert andet år?
Forslag om flere konkurrence-grupper. F.eks. miniature eller art – eller
andet.
Mere stof fra lokale udstillinger
Mere stof fra Danmark og mindre fra udlandet
Mere traditionelt quilt og mindre art-quilt
Bladet skal indeholde flere mønstre
Bladet er et ”klubblad” og ikke et mønster blad
Kludemagasinet også som ”download” på hjemmesiden

Opfølgning på hvor quiltene fra Sommer i Danmark er blevet af
Først og fremmest fynske lokalgrupper
Overveje omkring logi til hjælpere, da det er forbundet med mange omkostninger at være hjælper
Kan evt. hjælpere fra andre landsdele indlogeres gratis hos medlemmerne
på Fyn
Evt. hjælpere kan søge om logi via opslagtavlen på hjemmesiden
Link på nettet til lokalformændene på Fyn
Annonce om logi i indstik i bladet
Forslag om gratis entre for hjælpere
Mulighed for 1 timers vagter
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Lokalgrupperne +
Quilt Pink
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Forslag om at der på næste lokalgruppemøde laves en fælles projekt til
syning af Rosetter
Ønsker fælles stand på træffet til at promovere de forskellige lokalforeninger
Quilt Pink vil gerne have en stand på træffet
Forslag om fællesudstillinger for lokalgrupper
Informere hinanden om udstillinger på mail
Bruge udstillingerne som PR
”Ideer til lokalgrupperne” revideres og lægges på hjemmesiden
Korsørquilterne har en drejebog til udstillinger – denne lægges på hjemmesiden
Opfølgning på hvor quiltene fra sommer i Danmark er blevet af – i Kludemagasinet
En lille kupon til rettelser fra lokalgrupperne – f.eks. formand, telefonnummer, e-mail m.v. som kan indsendes til foreningen. eller sendes via
hjemmesiden

