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 Kom til festlige patchworkdage

Alle er velkomne!



Dansk Patchwork Forening afholder
generalforsamling lørdag den 27. august 2022
kl. 17.15 i Lillebælt Sport og Kultur, Middelfart.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.  Beretning fra Kludemagasinet, international 

repræsentant mv.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
5.  Vedtagelse af budget, kontingent og indmeldelses

gebyr
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor(er)

Ad punkt 6:
Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsens 
formand i hænde senest 14 dage før generalforsamling
en, dvs. senest 13. august 2022 (paragraf 5,7).

Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring. 20% af med
lemmerne i en lokalgruppe skal være medlem af Dansk 
Patchwork Forening, hvis gruppen vil registreres som 
lokalgruppe i foreningen. Begrundelse: Vi tror på, at der 
opnås en større og direkte kontakt mellem foreningen 
og lokalgruppen og samtidig får begge parter større PR 
via hjemmeside og sociale medier.

Ad punkt 7:
På valg er:
Conny Møller (modtager ikke genvalg)
Doris Waschak Andersen (modtager genvalg)

Vi håber, I vil støtte op om afholdelsen af generalfor
samlingen på den anførte dato. Vi serverer vand og 
sandwich til alle, der har tilmeldt sig på forhånd. 

Tilmelding sker på www.patchwork.dk på 
medlemssiden. 

Venlig hilsen 
bestyrelsen

Generalforsamling 
2022

Karin Bertelsen vil vise en række teknikker, der sæt-
ter prikken over i’et på din quilt.

Karin Bertelsen kommer fra Ribe, hvor hun har under
vist i mange år. Hun er kendt for sine mere klassiske 
patchworkting, som hun altid giver et tvist af glade farver, 
gode ideer og for sin høje kvalitet. Karin Bertelsen er tek
nisk dygtig og en erfaren lærer. Hun vil blive assisteret af 
Ingrid Madsen begge træfdage. 

Karin og Ingrid vil vise gode teknikker til pæne hjørner og 
kanter på din quilt.  De vil også vise tittekanter! Der er rig
tig mange finesser og fiduser, som du kan få indsigt i. 

Se flotte eksempler på, hvor stor forskel finish og fx titte
kanter kan gøre. Har du spørgsmål, så tag dit projekt med 
og få god hjælp og vejledning. Der vil være symaskine til 
rådighed, så du selv kan prøve …

Kom forbi, kig med og prøv. Der er ikke nogen tilmelding, 
du kommer bare forbi, når det passer i dagens løb. 

Butikkerne vil ud over gode tilbud også have flere demoer 
kørende i løbet af de to træfdage.

Seneste nyheder
om træffet

– demo af Karin Bertelsen

Flot afslutning og finish!



Vi håber at se mange børn og unge på workshop – 
også at se nogle af de ting, de har syet.

På workshoppen kan du sy fx en taske til mobiltelefonen, 
kosmetikpung, grydelapper, dækkeserviet, kaffebrikker 
eller lign. ting – alt der kan nås på to timer.

Der er ingen tilmelding, og alle børn og unge kan møde op 
på træfdagene mellem kl. 10.00 – 12.00 og igen 
kl. 14.00 – 16.00. 

Blandt de fremmødte til workshoppen trækker vi lod om 
en symaskine!

Det er gratis for alle under 14 år – både adgang til træf og 
deltagelse på workshop.

Hilsner
Ulla, Bente, Dorthe og Kirsten

Quiltmiddag
lørdag aften
Du kan tilmelde dig middagen – menuen er tapas  
 på www.patchwork.dk

Det koster 200 kr. pr. deltager.

Træfbillet
Billet kan købes på www.patchwork.dk 
Pris for medlemmer er 85 kr. Bestiller du biletten 
online, får du en goodie bag.

For øvrige gæster er prisen 100 kr. Børn indtil 14 år 
kommer gratis ind.

Kontanter på træf
På træffet i august 2022 vil det som altid være 
muligt at betale entre, tombola og indkøb i DPF
shoppen med kort, mobile pay og kontanter, MEN 
foreningen har fra start ingen byttepenge, så du 
må meget gerne have lige penge på beløbet, som 
du skal betale.  

Grunden til de manglende byttepenge skyldes 
bankernes meget restriktive adgang til at behandle 
kontanter, og de har gjort det ganske svært for os. 

Vi håber, der i løbet af dagen kommer penge i 
kassen, så vi kan give tilbage, men vi beder om 
forståelse for, at vi principielt ikke længere har byt
tepenge med til træf. 

På forhånd tak.
 
Annette Wilms,
kasserer

– demo af Karin Bertelsen

for børn og unge
Workshop

Eksempler på ting, du kan sy på 
workshoppen.



butikker, som støtter 
bladet. Alle skal have et 
stort tak, for som jeg 
altid siger: Uden jer, 
intet blad.

Kirsten Mahler 
Redaktør

Biblioteket
Hvor bliver tiden dog af? Jeg synes lige, jeg har skrevet 
beretning om biblioteket.

Der er desværre ikke sket ret meget det forgangne år. Vi 
må nok erkende, at det med at låne bøger ikke er helt så 
aktuelt som for blot nogle få år siden. De fleste sætter sig 
ved pc’en eller ipad’en og surfer rundt blandt de mange 
sider, der omhandler patchwork, for at finde ideer og 
inspiration til nye projekter, eller de deltager i kurser, på 
workshops eller låner bøger på det offentlige bibliotek.
Men vi har stadig rigtig mange bøger til udlån.

Log ind på www.patchwork.dk og klik på Bibliotek. Der 
finder du alle foreningens bøger med anmeldelser. Vi 
har alle typer af bøger for nybegyndere, øvede, såvel for 
meget øvede, og der er alle former for patchwork, hånd
syning, maskinsyning, applikation, traditionelt, moderne, 
stort og småt. Du kan med andre ord blive inspireret til 
nye projekter ved at låne en bog eller to. 

Når du har fundet den eller de bøger, du ønsker at låne, 
sender du blot en mail til naestformand@patchwork.dk, så 
bliver bøgerne afsendt.

Reglerne er beskrevet på hjemmesiden. DPF betaler porto 
ved fremsendelse, og medlemmet betaler for returnering 
af bog efter en måneds lån. Returdato vil altid fremgå af 
følgebrevet. Som en ekstra medlemsfordel er der nu ingen 
begrænsning på, hvor mange gange hvert medlem kan 
låne bøger pr. år, dog kun 13 bøger ad gangen, så hold 
jer ikke tilbage. 

Hanne Gjelstrup
Ansvarlig for biblioteket

Kludemagasinet
Langsomt er landet ved at åbne op igen, og udstillingerne 
popper frem. Det har igen været et lidt atypisk år med 
meget få aktiviteter i 2021 grundet Covid19, men heldig
vis er det ved at vende. 

Vi har som sådan ikke mærket meget til det på redaktio
nen, da vi har fået mange gode interviews i det seneste 
år – enten ved besøg eller pr. telefon. Læserbreve har der 
ikke været mange af, men vi håber, at de kommer igen 
fremover. Som medlemsblad er det jo her, medlemmerne 
kan dele gode oplevelser, vise frem og få udtrykt sine 
meninger gennem et læserbrev. 

Vi har fået en god respons på vores artikelserie om uden
landske quiltere. Det er spændende for mange medlem
mer at læse om dem, og artiklerne giver inspiration. Det er 
vi glade for at høre, og vi har også en række udenlandske 
quiltere på tapetet, som vi gerne vil fortælle mere om. 

Kvartalets quiltere er også spændende læsning, og vi 
forsøger at finde mange forskellige set ud fra teknikker 
og geografi. Vi har nu en fast procedure for årets viste 
kvartals quiltere, idet de bliver inviteret til at udstille på 
det kommende træf året efter. Alle inviterede har mødt op 
med nye quilte, men der bliver også vist quilte, som blev 
præsenteret i artiklen med den pågældende quilter. 

Ønsker til mønstre og artikler om teknikker har vi fået en 
del af, og vi forsøger at iværksætte så mange ønsker som 
muligt. Da det ikke er et mønsterblad, men et medlems
blad, så har vi også en balance at finde i fordelingen af 
medlemsnyheder og mønstre, og den nuværende vægt
ning vil vi fortsætte med. 

Lokalgrupperne er meget aktive, og der findes uden tvivl 
også mange andre sygrupper, der er aktive, men som ikke 
nødvendigvis er en lokalgruppe. Vi synes, det er spæn
dende at høre om de aktiviteter, der sker rundt i landet, og 
vi modtager gerne indlæg, der fortæller om givende fæl
les aktiviteter. Her i foråret er flere sygrupper gået i gang 
med at sy tæpper til ukrainske børn. Det er jo helt klart en 
måde at give hjælp og opmuntring, men også en mulighed 
for at få et større kendskab til Ukraine af mere kultural art. 
Derfor hører vi også gerne om aktiviteter, der samler flere 
om en fælles sag.

Jeg bliver aldrig træt af at rose drengene fra Grafisk 
Arbejde. De gør bare en stor indsats for at gøre bladet 
inspirerende både med artikler og annoncer, og de er 
fleksible på alle områder ... og så har vi alle vores dejlige 
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ARTIKELSERIE OM BLOKKE

Ohio Star – og andre 
gamle patchworkmønstre

TEKNIK OG MØNSTER
Safari-quilten

TRÆF-TILLÆG
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Kludemagasinet
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TEKNIK OG MØNSTER
Lav dine egne stoffer med stempler

TEKNIK OG MØNSTER
Sy over pap
– Quilt-A-Long 20/21 – del 3

Beretninger fra underudvalg



Webmaster
Jeg har været ansat som webmaster siden november 
2021. Der er ikke sket det helt store fra min side, dog er 
hjemmeside og de sociale medier blevet opdateret i for
bindelse med udsendelse af Kludemagasinet.

Majbritte Skjold Jacobsen
Webmaster

International repræsentant
Mit job som international repræsentant for DPF har år 
20212022 endnu en gang omfattet  opgaver, der blev 
anderledes end forventet på grund af Covid19.

Træfforberedelser, hvor Tysklands Patchworkgilde som 
gæsteland skulle medbringe en stor udstilling til først 
på træf 2021 og nu 2022, er endnu engang usikker. 
Covidtallene, restriktionerne og nu sygdom og skift af 
kontaktpersoner har medført en del ekstra korrespondan
ce og telefonsamtaler. Den tyske bestyrelse forsøger her i 
maj stadig at finde en løsning.
 
Interessen for udstillingen af tyske Peter Schmidts syede 
patchworkdrager betød, at bestyrelsen ønskede at tilbyde et 
kursus for DPF’s medlemmer til træf 2022. Derfor har jeg haft 
kontakt til og fået artikelmateriale og kursusaftale med ham.

Skotske Ann Hill er quilter og arbejder med demente. Hun 
har taget mange forskellige initiativer til ved hjælp af stoffer 
og quilte at indsamle penge til arbejdet for Alzheimerramte 
i Skotland. Pt. har hun solgt 5012 quilte og dermed kunnet 
donere 87.000 £ = ca. 760.000 kr. Jeg havde kontakt med 
hende om et dansk bidrag til hendes seneste initiativ: 40 
quilte fra 40 lande, alle med temaet: “Changing Minds”. 
Ann kommer med de 40 quilte til træffet i år. Det bliver inte
ressant at se dem alle og høre om projektet og fremtidige 
projekter og at se Eva Haves flotte bidrag.

Jeg arbejder pt. på at få Holland som gæsteland til træffet 
i 2023.
 
De danske bidrag til EQAudstillinger 2018 kom efter lang 
tids korrespondance retur fra Riga i Letland og blev returne
ret til ejermændene. Desværre havde EQA ikke sørget for at 
vedlægge en oplysning om udstillingsstederne, og efter fore
spørgsel har de heller ikke kunnet oplyse det. Det mener jeg 
ellers bør være en selvfølge at få at vide, hvor de har været 
udstillet, men det var jeg åbenbart ene om at mene.
 
De store danske EQAquilte fra 2019 har jeg endelig haft 
held med at opspore. Den ene udstilling ligger på depot 
i Schweiz, den anden i Østrig, da det siden Covid19 
startede endnu ikke har været muligt at arrangere udstil
linger i nogle af medlemslandene. Quiltene har derfor kun 
været vist i Birmingham august 2019. Jeg kan endnu ikke 
få oplysninger om, hvornår quiltene forventes at kunne 
udstilles, og hvornår vi kan forvente at få dem retur.
 
Jeg deltog i landsmødet for lokalgrupperne marts 2022 og 
håber på et fremtidigt godt samarbejde med grupperne.

Et fast tilbagevendende IRjob er hvert kvartal i 
Kludemagasinet og dermed til DPF´s hjemmeside at ori
entere om spændende quilteudstillinger og konkurrencer 
i udlandet. I seneste år har det været den normale proces 
og forbrug af tid at læse de respektive landes medlems
blade og hjemmesider, men endnu et år har nedlukninger 
desværre betydet, at kun ganske få udstillinger har fundet 
sted. Det ser heldigvis allerede nu for den kommende 
sommer langt bedre ud.
 
Jeg forsøger i øjeblikket at undersøge/afklare mulighederne 
for udveksling af quilte med større lokalgrupper i Tyskland 
eller Schweiz. Ligeledes har jeg taget kontakt til mulige 
udenlandske undervisere og udstillere til kommende træf. 
At være mellemled mellem danske medlemmer, der enten 
ønsker mere information om udenlandske udstillinger eller 
konkurrencer, har som sidste år stadig været få gange på 
grund af Covid19. Jeg håber, vi snart igen får mulighed for 
endnu mere udveksling  af danske quilte med andre lande.
 
Anine Sluyterman
International repræsentant
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Driftsregnskab

Budget 2021 Budget 2022
Noter Tekst 2021 i 1.000 2020 i 1.000

Indtægter 
1 Kontingenter 1.040.102 1.043 1.062.160 1.015
2 Øvrige indtægter 150.580 171 165.227 150
3 DPF Træf 281.811 378 0 360

Indtægter I alt 1.472.493 1.592 1.227.387 1.525

Udgifter
4 Kludemagasinet 724.662 756 732.011 730
5 Andre aktiviteter 5.575 3 423 5
6 DPF Træf 386.429 464 16.423 505
7 IR 2.520 2 2.000 8
8 Løn 144.329 152 132.096 147
9 Mødeudgifter 19.740 35 15.663 35

10 Markedsføring 1.099 9 4.134 10
11 Administration 69.738 85 69.760 78
12 Kontorlokale 78.471 82 74.625 88

Udgifter i alt 1.432.562 1.588 1.047.135 1.606

Overskud før financiering 39.931 4 180.252 -81

Renteindtægter obligationer 2.076 0 3.630 0
13 Renterudgifter 0 0 3.344 0

Financiering i alt 2.076 0 286 0

Driftsresultat 42.007 4 180.538 -81

AKTIVER
Financielle aktiver
Obligationer 64.499 100.641
Financielle aktiver i alt 64.499 100.641

Tilgodehavender
Varelager 5.061 13.853
Debitorer 26.553 36.585
Online betalinger 410 400
Pakketrans 159 202
Periodeafgrænsning 21.296 21.842
Huslejedepositum 17.885 17.535
Tilgodehavender i alt 71.365 90.417

Likvid beholdning
Danske Bank 3677442255 2.182.352 2.117.935
Danske Bank 3719448291 79.394 79.394

2.261.746 2.197.329

AKTIVER I ALT 2.397.610 2.388.387

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital primo 1.157.377 976.839
Årets resultat 42.007 180.538
Egenkapital ultimo 1.199.384 1.157.377

Kortfristet gæld
14 Kortfristet gæld 1.032.296 1.060.725
15 Skyldig moms 165.929 170.285

Kortfristet gæld i alt 1.198.225 1.231.009

PASSIVER I ALT 2.397.610 2.388.387

Dansk Patchwork Forening
Årsregnskab 2021

Balance pr. 31. december 2021
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Budget 2021 Budget 2022
Noter tekst 2021 i 1.000 2020 i 1.000

1 Kontingenter
Kontingent indland 1.023.738 1.030 1.049.444 1.000
Kontingent udland 12.004 10 10.092 10
Kontingent studerende 320 1 544 1
Indmeldelsesgebyr 4.040 2 2.080 4
Kontingent i alt 1.040.102 1.043 1.062.160 1.015

2 Øvrige indtægter 
Annoncer kludemagasinet 150.500 170 164.250 150
Salg af blade 80 0 512 0
Diverse indtægter 0 1 465 0
Øvrige indtægter i alt 150.580 171 165.227 150

3 DPF Træf indtægter
Træfgebyr 86.555 125 0 100
Standleje 156.220 200 0 210
Foredrag og kursus 9.120 10 0 10
Salg shoppen 4.816 10 0 10
Salg tombola 14.700 13 0 15
Quiltmiddag 10.400 20 0 15
DPF Træf i alt 281.811 378 0 360

4 Kludemagasinet
Trykning/foliering 425.124 450 443.221 425
Løn redaktion 82.319 72 72.000 76
Honorar, artikler 38.581 38 38.867 38
KM godtgørelse 263 2 485 2
Adressering 12.696 15 12.696 15
Porto 145.975 160 155.715 150
Pakketrans 16.942 10 9.026 15
Kontorartikler 1.833 0 0 2
Diverse 0 2 0 0
Transportudgifter 834 5 0 5
Fortæring 97 0 0 0
Overnatning 0 2 0 2
Kludemagasinet i alt 724.662 756 732.011 730

Årsregnskab 2021

Dansk Patchwork Forening

5 Andre aktiviteter
Bibliotek og porto 0 0 423 0
Diverse PR 5.575 3 0 5
Andre aktiviteter i alt 5.575 3 423 5

6 Træf
Udstillingsomkostninger 234.291 310 0 350
Underviser og demo 10.814 15 0 15
Honorarer 3.200 1 0 0
KM godtgørelse øvrige 3.462 10 592 5
Transport 1.602 2 54 2
Generalforsamling 26.657 20 0 25
Varer til shoppen og tombola 12.293 15 9.177 15
Køb af gevinster til tombola 0 1 0 1
Plakater/flyers/træfpostkort 20.889 20 4.607 20
T-shirt til træf 1.760 4 0 2
Indgangs gaver 27.682 10 0 10
Kontorartikler 1.997 4 1.993 4
Fragt 0 3 0 0
Porto, leje af bil 2.215 3 0 3
Gebyrer ved træftilmeldinger 0 2 0 0
Udgifter hjælpere 1.275 2 0 2
Biletter refunderet hjælpere 100 3 0 3
Quiltmiddag inkl. underholdning 13.088 15 0 15
Gæsteland 0 8 0 8
Fortæring 9.491 8 0 10
Overnatning 15.612 8 0 15
Træf udgifter i alt 386.429 464 16.423 505

7 IR
Porto 330 0 0
Transportudgifter 0 0 0
Honorar IR 2.190 2 2.000
IR i alt 2.520 2 2.000 8

8 Løn
Løn kasserer 49.545 45 44.400 45
Honorar bestyrelse 48.800 55 48.200 50
Honorar webmaster 27.396 20 22.500 30
Honorar bibliotek/kontor 2.163 2 2.100 2
KM godtgørelse bestyrelsen 16.425 30 14.896 20
Løn udgifter i alt 144.329 152 132.096 147

9 Mødeudgifter
Transport bestyrelsen 7.315 10 5.466 10
Fortæring bestyrelse 7.096 15 7.075 15
Overnatning bestyrelse 5.328 10 3.122 10
Mødeudgifter i alt 19.740 35 15.663 35
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10 Markedsføring
Messer 0 8 1.490
Repræsentation og gaver 1.099 1 2.644
Markedsføring i alt 1.099 9 4.134 10

11 Administration
Telefon og bredbånd 3.677 4 3.677 4
Porto 688 0 615 1
Kontorartikler 8.091 6 3.125 8
Diverse udgifter 519 1 169 1
Småanskaffelser 0 2 0 0
www.patchwork.dk 1.189 5 1.054 2
IT drift hosting mm 0 2 0 2
Forsikring løsøre/erhverv 12.333 12 11.467 13
Forsikring udstillinger 6.127 15 14.878 8
Gebyrer 8.025 7 5.924 8
Kontingentopkrævning 24.089 25 24.002 25
Revision 5.000 6 4.850 6
Administration i alt 69.738 85 69.760 78

12 Kontorlokale
Husleje 70.724 72 69.337 73
Vand og varme 6.471 5 4.250 10
El 1.076 2 1.038 2
Vedligeholdelse 200 3 0 3
Kontorlokale i alt 78.471 82 74.625 88

13 Renteudgifter
Renteudgifter 0 0 0 0
Kurstab obligationer 0 0 3.344 0
Renteudgifter i alt 0 0 3.344 0

14 Kortfristet Gæld
Andre kreditorer 10.000 5.670
Skyldig AM-Bidrag 1.092 3.704
Skyldig A-skat 4.888 12.469
Kontingent næste år 1.016.316 1.038.882
Kortfristet Gæld i alt 1.032.296 1.060.725

15 Skyldig moms
Skyldig moms primo -1 -2
Udgående moms 352.534 298.154
Indgående moms -205.777 -127.867
Momsafregning 19.174 0
Skyldig moms i alt 165.929 170.285

5 Andre aktiviteter
Bibliotek og porto 0 0 423 0
Diverse PR 5.575 3 0 5
Andre aktiviteter i alt 5.575 3 423 5

6 Træf
Udstillingsomkostninger 234.291 310 0 350
Underviser og demo 10.814 15 0 15
Honorarer 3.200 1 0 0
KM godtgørelse øvrige 3.462 10 592 5
Transport 1.602 2 54 2
Generalforsamling 26.657 20 0 25
Varer til shoppen og tombola 12.293 15 9.177 15
Køb af gevinster til tombola 0 1 0 1
Plakater/flyers/træfpostkort 20.889 20 4.607 20
T-shirt til træf 1.760 4 0 2
Indgangs gaver 27.682 10 0 10
Kontorartikler 1.997 4 1.993 4
Fragt 0 3 0 0
Porto, leje af bil 2.215 3 0 3
Gebyrer ved træftilmeldinger 0 2 0 0
Udgifter hjælpere 1.275 2 0 2
Biletter refunderet hjælpere 100 3 0 3
Quiltmiddag inkl. underholdning 13.088 15 0 15
Gæsteland 0 8 0 8
Fortæring 9.491 8 0 10
Overnatning 15.612 8 0 15
Træf udgifter i alt 386.429 464 16.423 505

7 IR
Porto 330 0 0
Transportudgifter 0 0 0
Honorar IR 2.190 2 2.000
IR i alt 2.520 2 2.000 8

8 Løn
Løn kasserer 49.545 45 44.400 45
Honorar bestyrelse 48.800 55 48.200 50
Honorar webmaster 27.396 20 22.500 30
Honorar bibliotek/kontor 2.163 2 2.100 2
KM godtgørelse bestyrelsen 16.425 30 14.896 20
Løn udgifter i alt 144.329 152 132.096 147

9 Mødeudgifter
Transport bestyrelsen 7.315 10 5.466 10
Fortæring bestyrelse 7.096 15 7.075 15
Overnatning bestyrelse 5.328 10 3.122 10
Mødeudgifter i alt 19.740 35 15.663 35


