Referat fra Generalforsamlingen
Den 10 marts 2018, Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Mere end 60 medlemmer af ZCT havde i år valgt at deltage på årets Generalforsamling, historisk flot
fremmøde😊

1. Valg af dirigent og referent
Anne-Mette Duelund valgt som dirigent og Dorthe Lambæk som referent
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning kan læses i ”Zoneconnection” blad 1/18
-

Mølholm har sat prisen pr. behandling op.
ZCD skoler indgår ny arbejdsform. ZCT har holdt indledende møde med flere skoler, vi arbejder i
fællesskab på at højne faget
Afholdt netværksmøde i Ålborg i oktober, bestyrelsen stræber efter at afholde møderne på skift
øst/vest
Anette deltaget på Symposium i Vejle, Omhandlende det etableredes system, læger og
sygeplejerskers viden om kræftpatienters brug af alternativ/komplementær behandling.
Møde i Odense i januar på Syddansk universitet, vedr. Dokumenteret effekt af komplementær
alternativ behandling til mennesker med kræft. Se www.KABcancer.dk for yderligere info.
Orientering omkring SA ordningen og de nye lovkrav.
ZCT´s nye hjemmeside er næsten færdig, alle medlemmer får tilsendt ny kode til intranettet.

Bestyrelsens beretning godkendt

3. Forelæggelse af regnskab

Regnskab godkendt

4. Valg af bestyrelse, godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsen:
Formand Anette Hansen (på valg og genopstiller) Valgt
Næstformand Dorthe Lambæk (ikke på valg)
Anne-Mette Duelund (på valg og genopstiller) Valgt
Sanne Andersen (ikke på valg)
Lisbeth Skovmand valgt til bestyrelsen

Suppleanter:
Katrine Pedersen valgt
Tascha Charlotte Vestfred (genopstiller) valgt
Gitte Vagner (genopstiller) valgt
Forretningsorden godkendt

5. Valg af revisor, bestyrelsen foreslår Torben Korup Dansk Revision Århus
Torben Korup Dansk Revision godkendt

6. Valg af medlemmer til etisk råd, godkendelse af forretningsorden
Formand Anette Gammelgaard (på valg, genopstiller) Valgt
Hanne Møller Jakobsen (ikke på valg)
Allan Dresling (ikke på valg)
Suppleant: Ana Maria Lange

Der har været en sag i Etisk råd, som netop er afsluttet. Pga. tavshedspligt kan der ikke berettes om selve
sagen før parterne har fået afgørelsen.
Godkendelse af forretningsorden

7. Fastsættelse af kontingent og budget for 2018
Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse på 75.- pr. halvår
Kontingent forhøjelse godkendt
Budget for 2018 godkendt
8. Indkomne forslag
1. § 9 Uddannelsesvirksomhed, teksten ændres til Foreningen samarbejder
Efter godkendelse med uddannelsesinstitutioner, der lever op til foreningens krav.
2. Forslag (Rikke, Mette O. og Maiken Telling) vil gerne have på dagsorden til GF, om ZCT vil begynde
at godkende KST’er uden de nødvendigvis er uddannede zoneterapeuter også.

2.1. I denne forbindelse vil bestyrelsen, foreslå at dette også gøres gældende for Akupunktører, samt Massører
da det er disse Fag grupper vi er godkendte af sundhedsstyrelsen til at RAB registrere, samt at det er disse
grupper hvorfra vi får en del henvendelser om optagelse i foreningen.
Hvis forslaget godkendes ændres teksten i vedtægterne, således at dette til gode ses.
Efter en konstruktiv debat blandt deltagerenene, blev forslaget VEDTAGET med stemmerne 45 for 11
Imod 2 blanke

2.2. Optagelse af studerende og terapeuter, der har gennemgået nedenstående uddannelse, med henblik på at
få uddannelsen og terapeuterne RAB godkendt.

3. Optagelse af ny uddannelse i foreningen og dertil terapeuter, der ønsker at gennemføre uddannelsen
og som ikke allerede er zoneterapeuter, akupunktører m.m.
EFTMR Terapeut
EFT og Matrix Reimprinting basis-herunder børnekonsulentoverbygning 88 timer
Øve dage fysisk inkl. live demos 16 timer
MBR + CM = overbygninger til Matrix Reimprinting ved Sharon King (en af verdens største inden for Matrix
Reimprinting) 50 timer
Metasundhed, basis 16 timer
Angst-stress, depressionsmodul EFTMR 16 timer
Psykiatrifond basis 16 timer
Kost, krop, sind, ånd: 48 timer
Anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi er også i uddannelsen.
Uddannelsen har timerne til at kunne blive RAB godkendt
FORSLAG VEDTAGET

Dorthe Lambæk

