DANSK PATCHWORK FORENING
Referat af debatterne på Lokalgruppemødet 29. og 30. marts 2014
Lørdag eftermiddag med disse emner:
Hvad forventer vi af foreningen? Hjemmeside. Ris og ros.
Hvad gør I for at hverve medlemmer både lokale og til DPF?
Hvad foretager I jer i gruppen? Gode ideer og inspiration til os andre.
Person
Bettina Hutzelsider,
Trådtrisserne

Bente Jensen, City Q.

Birthe Skødt,
Rosquilterne
Benthe Heldgaard,
Lyngquilterne
Marie Ilsøe, Kronborg Q.

Indhold
Jeg har ikke modtaget henvendelse fra bestyrelsen om, at det er en af mine opgaver
at hverve nye medlemmer til DPF!
Jeg foreslår, at der laves et velkomstbrev/-pakke til nye lokalgruppeformænd, hvor
DPF’s forventninger og evt. krav listes op, og hvad DPF kan støtte med i den
forbindelse. Så vil der ikke ske tab af viden i forbindelse med formandsskift.
Lokalgrupperne har fingeren på pulsen, kontakt til medlemmerne. Derfor vil det også
være godt, hvis medlemsfordelene er en del af pakken.
Formålet skal være: Hvad kan vi bruge hinanden til?
I gruppens vedtægter har vi anført, at ”vi foretrækker, at man er medlem af DPF”. Vi
udleverer hvervepostkort og oversigt over medlemsfordele til nye medlemmer.
Man kan ikke forvente at en ny formand eller unge medlemmer har specielt
kendskab til ”forenings-forretningsordenen”.
Det påhviler den afgående formand at give bolden videre til den nye og give
information om skiftet til DPF.

Kommentar

Det kan man ikke
altid regne med
sker.

Grupperne bør kunne bruge hinanden på tværs, uden at DPF skal være mellemled.
Kunne der indføres et light medlemskab, hvor man ikke får Kludemagasinet?
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Bladet er vores
vigtigste aktiv i
dialogen med
medlemmerne, og er
den største
medlemsfordel
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Winnie Egefjord, Kalø Q.

Birthe Skødt

Vi ”forventer” også, at de er medlem af DPF.
Hvis vi savner ideer, når vi skal lægge program, ser vi på hjemmesiden under nogle
af de andre grupper, som har lagt deres program op, eller linker til deres
hjemmeside. Vi laver så lister med forslag, og beder medlemmerne om at prioritere,
hvad de helst vil.
Men der er rigtig mange grupper, som ikke offentliggør deres program!
Hos os er det et krav, at de er medlem af DPF. Vi har en venteliste og det vil vare
meget længe før der bliver plads. Derfor overvejer jeg, om vi skal starte en ny
gruppe. Jeg er ny formand, og har brug for sparring i den forbindelse.
Det er også et krav hos os. Vi har også det luksusproblem, at vi har en venteliste. Vi
mødes om eftermiddagen, og nogle af os ønsker at oprette et aftenhold for at bringe
ventelisten ned. Der er desværre modstand i vores bestyrelse for den ide, så det er
lidt svært at løse.
Hvorfor står der ikke uden på Kludemagasinet:
Medlemsblad for Dansk Patchwork Forening?
Så er ingen i tvivl om, hvorvidt det er et mønsterblad, eller om man nu er ”medlem af
Kludemagasinet” eller Dansk Patchwork Forening.
Vi har et godt samarbejde med vores nabogrupper Vi holder netværksmøder, som vi
har stort udbytte af.
Vi hører under paraplyorganisationen ”Krea-stedet”, så vi kan ikke stille krav om
medlemskab af DPF. Men Krea-Quilterne udsender kun deres nyhedsbrev til DPFmedlemmer, så på den måde prøver vi at skaffe medlemmer.
Det er et krav fra Herning kommune, for at vi kan leje lokalerne, at gruppen er åben
for alle. Vi er meget aktive med at skaffe nye medlemmer, og fik mange op til træf
2013.
DPF bør komme på Facebook.

Linda Groesmeyer,
Storstrøms Q.

Vi har samme regler som Lyngquilterne. Men vi håber på ”lokkemad” til nye
medlemmer.

Ulla Skou, De grønne Q.

Lis Brunbjærg,
Danehofquilterne

Linda Groesmeyer,
Storstrøms Q.

Kirsten Præstgaard,
Rødovre Q
Carina Hydén, KreaQuilterne
Benthe Heldgaard,
Lyngquilterne
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Altid en god ide at få
programmet lagt på
hjemmesiden. Mail
det til Sonja.

God ide. Det
indføres så hurtigt
som muligt.

Vi er heller ikke
afvisende, men vi
skal vide hvad vi vil
med siden, før vi går
i gang.
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Lise Lotte Sonne,
Næstved Q.
Susanne Blomsterberg,
Glostrup Q.
Grethe Laursen,
Skanderborg Q.

Hvor på hjemmesiden kan jeg finde de andres programmer?

Bente Jensen, City Q.

Jeg kan også bedre lide den gamle udstillingskalender. Den nye er ikke printervenlig.
Vi har lavet en lukket Facebook gruppe, så jeg kan kommunikere med vores
medlemmer på den måde.
Det er lykkedes for mig, at gøre alle medlemmer digitale med egen mailadresse og
ikke mandens!
Vi lægger information fra butikker og andre grupper på vores blog.
Rejseservice – hvor ligger butikkerne rent faktisk?
Opdatering. Vi var i Finland, og jeg havde fundet 6 butikker. Rent faktisk var der kun
en, der eksisterede eller havde patchwork.

Marie Ilsøe, Kronborg Q.

Ulla Brønnum,
Quiltequinderne i Greve

Winnie Egefjord, Kalø Q.
Carina Hydén, KreaQuilterne
Birthe Skødt,
Rosquilterne

Vi viste det i en
pause.

Udstillingssiden/Aktivitetskalenderen er meget uoverskuelig, vi savner den gamle.
Programmerne skal indsendes, før de kan lægges på. Ikke alle kender muligheden.

Opfordring kan
komme med i
Sonjas nyhedsbrev.

Siderne er baseret
på input fra
medlemmerne og
annoncer i de
udenlandske blade.
Google Maps er
godt at anvende.

Kalenderen på hjemmesiden er ikke anvendelig, indviklet.
Vi deltager på Krea-stedets 2 årlige markeder, hvor vi uddeler en flyer, som indbyder
til åbent hus i vores lokaler og til et informationsmøde, om hvad vi laver.
Jeg har for et år siden, på opfordring fra Borup Bibliotek, startet en Patchwork Cafe,
der mødes hver 14. dag i bibliotekets mødelokale. Der kom 20 den første gang!
Det er helt uforpligtende: ingen formand, ingen nøgle der skal hentes, intet
kontingent, ingen registrering. Vi har dog nu etableret en mailliste, så vi kan kontakte
hinanden den vej. Vi køber kaffe i bibliotekets automat.
Vi agiterer selvfølgelig også for DPF. Nogle har aldrig hørt om os – andre var
allerede medlemmer og kommer i forskellige lokalgrupper.
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Kirsten Mahler,
Kludemagasinet

Det er vigtigt, at I ikke kun lægger de billeder, I vil dele med andre, på Facebook,
men også får dem lagt i Galleriet på hjemmesiden, så er det lettere at finde dem
igen.
Kludemagasinet er prikken over i-et, et tillæg til medlemskabet.

Connie Simonsen,
Sønderjysk Quiltetrekant

Hvordan får vi fat i de unge og sikrer generationsskiftet?
De unge mødre er ønsker mindre, overskuelige projekter, som fx puder og
dækkeservietter.
Det er jeg enig i, jeg holder mange kurser i butikken, hvor de unge kommer og lærer
at sy puder og dækkeservietter.
Har du fået inspiration til hvad foreningen kan gøre, så send det til Sonja, som der
stod i indbydelsen. Det vil så blive sammenskrevet og sendt til alle. Kommer evt. på
hjemmesiden eller i Kludemagasinet.
Vi kunne godt tænke os træfsteder i stil med Skærbæk, hvor vi boede i hytter og
nogle i telte.
Vi drøfter træffet i morgen.
I må også gerne tænke på, at DPF har 30 års jubilæum i 2016, hvordan skal det
fejres?
QuilteQunstnerne søger nye medlemmer. Man skal søge om at blive medlem. Jeg
har omdelt pjecer. Kontakt mig for yderligere informationer, og se mere i vores
skriftlige bidrag til debatten, som bliver rundsendt samlet efter mødet.
Vi skal have en udstilling i Københavnsområdet i efteråret 2014 over temaet Engle.
Vi havde en fantastisk tur til Merete Søby på Sjællands Odde. Vi blev forkælet og
arbejdede med samme projekt.

Gitte Andreasen, NQT
Else Larsen, Formand

Linda Groesmeyer,
Storstrøms Q.
Sonja Kongaa,
Lokalgruppekontakt
Ulla Valnert,
QuilteQunstnerne
(kom først på søndag)
Maj-Britt Gisselø,
Dagmar Q. (søndag)
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Vi ser gerne på
aktivitetskalenderen,
men hvad vil I have?
Kom med forslag til
mig.

Send forslag til
Sonja.

Kom I forslag til
fejring af DPF’s 30
års jubilæum!!
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Søndag formiddag med dette emne:
Kom med forslag til nye tiltag på træffet. Gode idéer, andre aktiviteter. Hjælpere!
Carina Hydén, KreaQuilterne
Maj-Britt Gisselø,
Dagmar Q.

Når nu træffet skal holdes på Fyn hvert andet år, så forudser vi, at det bliver sværere
at skaffe hjælpere.
Vi er ikke alle lige stærke i engelsk. Er der mulighed for, at udenlandske undervisere
på træffet kan tolkes?

Gunhild Krabbe,
Limfjordsgruppen

Vi foreslår, at ophængning af udstillingerne på træffet ”udliciteres”, så en eller flere
lokalgrupper i god tid inviteres til at komme med en særudstilling, og samtidig kan de
hjælpe med ophængning af de øvrige udstillinger det år. Og i øvrigt være hjælpere
generelt. Det vil samtidig gøre behovet for øvrige hjælpere mindre, så man ikke kun
skal ”over”-trække på dem i træffets lokalområde.
Til spørgsmålet om, hvordan overnatning kunne løses, foreslog Gunhild, at man
kunne slå halv skade.
Vi er heller ikke alle lige tekniske. Vi foreslår derfor, at der laves en ”Teknisk
workshop” om brug af IT, herunder brug af hjemmesiden.

Lise Lotte Sonne,
Næstved Q.

Gør opmærksom på
behovet ved
tilmelding, så vil vi
forsøge at finde en
løsning.

Det er et bredt
emne, men det
kunne måske laves
som Walk-in, hvor vi
har et par ”tekniske
undervisere”?

Jytte Nielsen, Silkeborg
Q.

Søg inspiration hos andre foreninger i EQA o.lign.
Hver lokalgruppe kan opfordres til at stille med to hjælpere.
Er det ikke muligt at hænge op lørdag morgen?

Det er ikke praktisk
gennemførligt, hvis
mange ønsker at hænge
op lørdag morgen.

Annette Christensen,
Gentofte Q.

Man behøver ikke altid vælge de dyre hotelværelser. Der er også mulighed for at
benytte privat indkvartering.

Husk ”Quilter bor
hos Quilter” på
hjemmesiden under
Træf og Messer. Der
er ikke stor aktivitet.
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Ulla Christensen,
Sokkelund Q.

Er det muligt at benytte lokale skoler/efterskoler til overnatning?

Carina Hydén, KreaQuilterne

Man kan måske aftale med en af butikkerne, at de tager ens quilt med til træffet, hvis
man ikke selv har mulighed for at komme fredag aften og hænge sin quilt op.
Så man kan spare forsendelsen.

Liselotte KannikMarquardsen
Gitte Møldrup, Vitus
Bering Q.

Der må godt være mange Drop-in/Walk-in workshops.

Tonni Amdi Jensen
Brøndby Q.

Marie Ilsøe, Kronborg Q.
Gitte Andreasen, NQT,
Karin Bertelsen, Ribe Q. ,
Linda Groesmeyer,
Storstrøms Q. og Benthe
Heldgaard, Lyngquilterne

Benthe Heldgaard,
Lyngquilterne

Vi har prøvet en
enkelt gang i
Roskilde. Der kom
én tilmelding.
Er noget der skal
aftales direkte
mellem parterne, og
med den ansvarlige
for udstillingen.

I det hele taget må det gerne være korte workshops.
Hvis man kommer på bustur, har man ikke 3-4 timer til at gå på workshop.
På den anden side – der skal også være gode overnatningsmuligheder.
Det skal være korte hjælpervagter.
Susanne J forklarede, at en vagt er nødt til at have en vis længde.
Det tager også lidt tid at få instruktion. Standard er 2 timer.
Det bedste sted vi har holdt træf, er i Skærbæk. Her var overnatningsmulighederne
fantastiske.
Kommentarer fra salen: Man skulle være tidligt ude, ellers kom man til at bo langt
væk. Også stor konkurrence om sengepladserne med Tønderfestivalen.
Susanne J forklarede hvilke kriterier vi vælger træfsted efter. Store og små lokaler til
udstillinger, butikker, workshops og generalforsamling.
Hvorfor skal hjælperne betale træfgebyr?
Susanne J forklarede, at vi var gået væk fra fritagelsen, fordi det var blevet misbrugt.
I år får man træfgebyret godtgjort, hvis man hjælper 4 timer eller mere.
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Grethe Mogensen,
Kludesamlerne
Susanne Blomsterberg,
Glostrup Q.

Karin Bertelsen, Ribe Q.
Winnie Egefjord, Kalø Q.

Benthe Heldgaard,
Lyngquilterne
Carina Hydén, KreaQuilterne
Linda Groesmeyer,
Storstrøms Q.
Kirsten Præstgaard,
Rødovre Q.
Maria Ilsøe, Kronborg Q.

Bente Jensen, City Q

Vi har med stor succes stået for Garderoben både på træffet i 2007 og på NQT2012.
Så kunne vi selv fordele vagterne og kendte hinanden på forhånd.
Det kan anbefales, at en Lokalgruppe tilbyder sin hjælp på den måde
Hvorfor kan ingen træfsteder finde ud af at klare bespisningen? Det eneste sted det
har fungeret er i Skærbæk, hvor de virkelig havde sat det i system.
Else og Susanne J forklarede, at de altid kan det hele, inden vi kommer, men har
mange mere eller mindre gode undskyldninger for, hvorfor de ikke levede op til
løfterne.
Prøv at se på Quiltefestivalen i Aulby. Der fungerer alting altid!
Tænk hvis vi holder træf uden workshops? Så ville vi ikke have behov for de små
lokaler og kan måske lettere finde egnede steder.
I dag er der så mange andre muligheder for at komme på workshop.
Skal vi stemme om det? Alle stemte JA.
Det lyder som en god ide, det virker også, som om det er svært at skaffe deltagere til
workshopperne. Mange aflyses.
Men der må gerne være korte demonstrationer og Drop-in workshops.
På vores årlige fåremarked, hvor der kommer rigtig mange mennesker, går der en
slagter rundt og sælger sandwich. Det er meget lavpraktisk – men det fungerer.
Måske en ide for DPF? Afhængigt af stedet!
I Birmingham har underviserne små stande, som de er på, når de ikke underviser.
De både demonstrerer, sælger bøger/linealer og har arbejdende værksteder.
På messen i Rødovre i februar og på Håndarbejdsmessen i Middelfart i marts var der
også arbejdende værksteder ind mellem udstillinger og butikker.
Jeg foreslår, at det bliver muligt at forhåndstilmelde sig til spisning, samtidig med at
man ellers forhåndstilmelder sig. Der skal så være et særskilt område, hvor man
sidder.
Det giver træfstedet meget større mulighed for at planlægge.
OK til Drop-in workshops.
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Else Larsen, Formand

Hvordan er stemningen for, at vi holder en Workshop-weekend på et andet tidspunkt,
og ikke i forbindelse med træffet?
Måske kan en lokalgruppe stå for den praktiske del af arrangementet, men det skal
være i DPF-regi.
Alle med undtagelse af en stemte for.

Grethe Mogensen,
Kludesamlerne
Gunhild Krabbe,
Limfjordsgruppen

Prøv at foreslå det i Kludemagasinet.

Notat fra Susanne J

På et tidspunkt var der en der nævnte, at vi skulle lave en hvervekampagne blandt
elever på efterskoler og ungdomsuddannelser med fokus på håndarbejde.

Om det skal være
forår eller efterår,
kræver grundige
overvejelser for ikke
at kollidere med
andre
tilbagevendende
arrangementer, og
blev ikke drøftet.

Vi har talt meget om, hvad folk vil/ikke vil betale for.
Vil de betale en overnatning i forbindelse med en workshop-weekend?

Der deltog i alt 49 personer: 38 lokalgrupperepræsentanter,
6 samarbejdspartnere samt bestyrelsen.
Referent Susanne Jørgensen
Dato:

Else Larsen ____________________ Kirsten Harritsø ____________________ Susanne Jørgensen __________________

Birgit Rosendal _________________ Sonja Kongaa _____________________
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