Generalforsamling i Mahjong Danmark
Dato: 2. oktober 2020
Sted: Haraldgade 69, 2200 København N
Tidspunkt: Generalforsamling kl. 18:30
Materiale kan findes på http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2020/.
Deltagere: 19
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/2020/ (Beretning side 1-22).
Noget lavere antal spil pga. coronalukning.
Har coronarestriktioner fungeret tilfredsstillende? Det største problem er, at nogle ikke
overholder, at der ikke må være mad eller snacks ved bordene. Og der er også nogen
vandring og blanding af spillere.
Præsentation af nyt logo og hjemmesidedesign blev godt modtaget.
Godkendt ved akklamation.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget:

http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2020/ (Beretning side 23-27).
Bemærk, at der er to regnskaber og to budgetter, da der er separat håndtering af Mahjong
Danmark og Københavnerlokalerne.
Vi er omkring 45 medlemmer (47 sidste år).
Regnskaber:
Mahjong Danmark:
Udgifter: Vi har købt duge. Pga. en misforståelse om momsen, kom vi til at sælge dem lidt
for billigt til medlemmer. Det har kostet os en lille smule.
Denne gang er turneringerne endt med et lille underskud, men det er helt fint.
Indtægter: Webreklame er droslet lidt ned – nu har vi kun den billige.
Salget dækker over salg af dugene.
Resultat: Vi har et overskud på godt kr. 600, hvilket er pænt, når vi har købt duge for ca. kr.
10.000
Københavnerlokaler:
Vi har fået penge tilbage for et par måneder, mens der var coronanedlukning. Vi satte derfor
afgiften lidt ned i 2. halvår 2020. Vi har været nødt til at købe coronaværnemidler.
Resultat: Vi fik et underskud, der matchede det planlagte.
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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 budgetteret med anskaffelse af både spil og
borde. Der er ret svært at gætte på turneringer pga. coronarestriktioner – men indtægter og
udgifter er sat til det samme. Der er dog en risiko for lidt større udgifter, da vi pga. færre
deltagere i turneringerne lader Mahjong Danmark betale noget af lokalerne.
Indtægter: Vi regner med færre indtægter fra webreklame. Kontingent til Mahjong Danmark
foreslås uændret.
Resultat: Vi regner med et ret stort underskud, hvis vi får købt både spil og borde, men det
er netop til den slags, vi har opbygget en formue.
Københavnerlokaler: Det kan (som tidligere) være nødvendigt at justere kontingentet
undervejs. Kontingent for Københavnerlokaler foreslås holdt på kr. 250/500 i 1H21, men det
kan blive nødvendigt at hæve det til kr. 300/600 i 2H21. Vi bliver sikkert nødt til at købe
flere coronaværnemidler.
Begge budgetter blev godkendt.
6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer

http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2020/ (Beretning side 28-33).
DTF: Ingen yderligere kommentarer.
EMA: Tina Christensen vil gerne neddrosle arbejdet i EMA.
WMO: Ingen yderligere kommentarer.
MIL: Der er ikke så meget aktivitet.
World Riichi Championship Committee: WRC er flyttet til august 2021.
Vi har ikke hørt om planerne for det udsatte OEMC.
7. Indkomne forslag

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

Tina Christensen (formand), Jesper Nøhr (næstformand), Sheila Hansen og Henrik Leth
(kasserer) genopstiller. Sebastian Vikkelsø Elleholm opstiller i stedet for Sebastian Lavallée
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.
11. Eventuelt

Julefrokost: Lørdag den 5. december hos Freddy Christiansen (hvis coronarestriktionerne
tillader det).
Generalforsamlingen afsluttet 19:55.

Referatet er læst og godkendt af
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_______________________________________________________
Freddy Christiansen, dirigent

_______________________________________________________
Sheila Jakobsen, menigt bestyrelsesmedlem

_______________________________________________________
Sebastian Vikkelsø Elleholm, menigt bestyrelsesmedlem

_______________________________________________________
Jesper Nøhr, næstformand

_______________________________________________________
Tina Christensen, formand

_______________________________________________________
Henrik Leth, referent og kasserer
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