Generalforsamling i Mahjong Danmark
Dato: 21. september 2018
Sted: Haraldgade 69, 2200 København N
Tidspunkt: Generalforsamling kl. 18:30
Materiale kan findes på http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2018/.
Deltagere: 15
Dagsorden
1. Valg af dirigent

Freddy Christiansen blev valgt ved akklamation.
2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

Ingen indvendinger. Begge godkendt.
3. Valg af referent

Henrik Leth blev valgt ved akklamation.
4. Bestyrelsen aflægger beretning

Tina Christensen præsenterede beretningen:
http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2018/beretning (side 1-27).
Antallet af spil er gået lidt op igen, men ikke så meget. MCR har overhalet riichi med en
smule.
Der er ingen konkrete planer om at holde flere duplicate-turneringer, men det kan sagtens
ske igen, hvis der er interesse.
Divisioner 2018: 72 spil, vi har spillet 59. Det er fint. Vi har forsøgt at undgå at substituere,
før det er mere nødvendigt. Overvejelser: Sætte fremmøde for 1-divisionspillere op til ca.
50% (fra 33%). Nogle spil har været ret larmende, der kommer måske mere tydeligere
retningslinjer. Vi skal måske stille divisionsborde, hvor der er lidt mere ro.
Beretningen blev godkendt ved akklamation.
Kassereren holdt en tale for formanden og takkede hende for indtil videre 10 år som
formand.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget:

http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2018/beretning (side 28-32).
Bemærk, at der er to regnskaber og to budgetter, da der er separat håndtering af Mahjong
Danmark og Københavnerlokalerne.
Vi er 47 medlemmer (48 sidste år).
Regnskaber:
Mahjong Danmark:
Udgifter: Anskaffelserne er to sæt riichi-spil med junkmats købt til WRC.
Der har været to ansøgninger til aktivitetskontoen i år: duplicate mahjong og riichiseminar
med Daina Chiba (begge dele gav også indtægter og endte således på kr. ca. 4.000).
Igen har TAG gjort et udmærket arbejde med at få turneringerne til at løbe rundt inden for
budgettet – der har været lidt overksud og underskud, men det er endt meget tæt på nul.
Indtægter: Webreklame ser ud til at være på vej op igen. Der har været en del forespørgsler,
men nogle af dem holder hurtigt op med at svare. LeoVegas tilbød selv at betale kr. 10.000
Side 1 af 4

fremfor de kr. 8.000 perioden før.
Andre indtægter er deltagergebyr til duplicate mahjong og riichiseminar.
Resultat: Vi har et overskud på kr. ca. 17.300, hvilket er meget højere end planlagt
Københavnerlokaler: Der er flere gange, hvor der er gjort rent i fællesskab, så
rengøringsudgifterne er på vej ned. Der er desuden flere personer, der har betalt til lokaler,
så underskuddet er lidt mindre end forventet.
Resultat: Vi havde planlagt med et underskud, og det lykkedes nogenlunde.
Regnskaberne blev godkendt.
Budgetter:
Mahjong Danmark:
Udgifter: Medlemmerne er meget velkomne til at søge aktivitetskontoen, hvis de har nogle
idéer. Vi har bibeholdt den på kr. 4.000. Vi har ikke budgetteret med så mange anskaffelser,
men vi vil gerne købe nye spilleduge.
Indtægter: Vi prøver at regne med nogle indtægter fra webreklame (svært at vurdere
omfang).
Kontingent til Mahjong Danmark foreslås uændret.
Københavnerlokaler: Jeg har sat mig mellem to stole, underskuddet er for stort, men jeg
regner med lidt lavere udgifter til rengøring (i hvert fald i starten). Det undersøges, om vi
kan betale for rengøringen gennem lokalelejen. Det kan (som tidligere) være nødvendigt at
justere kontingentet undervejs. Kontingent for Københavnerlokaler foreslås holdt på kr.
200/400 i 1H19 og det samme i 2H19, hvis situationen er uændret. Det kan være nødvendigt
at hæve til kr. 250/500 eller måske kr. 300/600, hvis rengøringen bliver lidt dyrere.
Begge budgetter blev godkendt.
6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer

http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2018/beretning (side 33-38).
DTF: Ingen yderligere kommentarer.
EMA: Ratingliste er ændret, og det favoriserer spillere, der spiller mange turneringer, da det
var ønsket fra flere store lande i EMA. Vi kan lave et ændringsforslag, hvis vi ønsker det.
WMO: Ingen yderligere kommentarer.
MIL: Ingen yderligere kommentarer.
World Riichi Championship Committee: Ingen yderligere kommentarer.
7. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag.
8. Valg af bestyrelse

Tina Christensen (formand), Jesper Nøhr (næstformand), Sheila Hansen, Sebastian Lavallée
og Henrik Leth (kasserer) genopstiller.
De fem er valgt ved akklamation.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Frank Rostved genopstiller som revisor. Shi Hua Chen Kold genopstiller som suppleant.
Begge er valgt ved akklamation.
10. Nedsættelse af komiteer

Der er ikke planlagt nye komiteer.
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11. Eventuelt

Isabel Steenholm: Kvalifikation til store turneringer, hvornår lukker kvalifikationen?
Normalt ca. 6 måneder før turneringen. Det er tænkeligt, at vi lukker den 1. januar 2019 til
turneringen i Holland i juni 2019.
Jesper Nøhr: Vi vil i øvrigt i bestyrelsen ændre lidt på, hvor mange kvalifikationspoint man
får som hjælper eller dommer (f.eks. et minimum og ellers gennemsnit som nu). Der er også
forskel på, om man er hjælper ved en 1-dags turnering eller en 3-dags.
Frank Rostved: Kan man inddrage ægtefæller eller andre familiemedlemmer bedre? Tina
Christensen: Vi tager gerne mod forslag.
Morten Andersen: For mange hjælpere betyder det nok ikke så meget, hvad man får af
kvalifikationspoint.
Isabel Steenholm: Mht. TAG, det er anstrengende altid at skulle overtale folk til at hjælpe.
Det var rart, hvis flere ville komme og tilbyde deres hjælp af sig selv. Det er vores alle
sammens forening og folk bør hjælpe med at få turneringerne til at fungere.
Jesper Nøhr: Nogle medlemmer har udtrykt frustrationer over andre medlemmer både ved
divisionsspil og socialt spil. F.eks. er der nogen, der drikker en hel del alkohol i løbet af en
aften. Det giver problemer, så det ville være hensigtsmæssigt, at folk kun drikker så de
bliver glade – ikke fulde.
Isabel Steenholm: Vi har retningslinjer – de kan opdateres med den slags. Tina Christensen:
Det vil bestyrelsen kigge på.
Der virkede til at være enighed om at tillade et vist alkohlindtag, men det må ikke blive så
meget, at folk spiller langsommere eller bliver mere højrøstede.
Frank Rostved: Der er talt længe om at opdatere vores hjemmeside – det ville f.eks. være
rart med et mere styret Forum, da der kommer mange reklamer. Morten Andersen: Det er
ændret, så det kræver godkendelse at få et login.
Julefrokost: Lørdag den 24. november hos Freddy Christiansen.
Generalforsamlingen afsluttet 20:00.
Referatet er læst og godkendt af

_______________________________________________________
Freddy Christiansen, dirigent

_______________________________________________________
Sheila Jakobsen, menigt bestyrelsesmedlem

_______________________________________________________
Sebastian Lavallée, menigt bestyrelsesmedlem
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_______________________________________________________
Jesper Nøhr, næstformand

_______________________________________________________
Tina Christensen, formand

_______________________________________________________
Henrik Leth, referent og kasserer
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