Referat fra ZCT`s ordinære Generalforsamling
Den 9. marts 2018 kl. 9.30-12.00
Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

1. Valg af dirigent og referent
Sanne Andersen valgt som dirigent og Dorthe Lambæk som referent
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning kan læses i blad nr. 1/19
-

-

-

-

GDPR fyldte meget i 2018, der blev brugt tid på at forstå de nye regler, så vi kunne
finde ud af hvad det betyder i praksis for os alle. Det endte ud med en Adfærdskodex
for ZCT medlemmer, en samtykkeerklæring samt en journal forside, som alle kan
hentes på intranettet. Det er ZCT´s bestyrelses anbefaling at journaler opbevares i 5 år
for at tilgodese SKAT, samt forskellige journaliseringsregler.
Bestyrelsen har afholdt 4 møder i 2018 og har derudover deltaget i dialog møder
sammen med 9 andre alternative organisationer, NRN (Nordisk samarbejde) og
bladmøder med Tao. Anette har desuden deltaget i møder med FDZ, DAKOBE og Koda
gramex.
Mette Andersen tiltrådte som ny bladredaktør midt på året
Koda vil hæve musikprisen, som følge af en undersøgelse hvor flere medlemmer i
forskellige alternative foreninger er blevet spurgt om brugen af musik i klinikken. ZCT
vil i samarbejde med blandt andet DAKOBE og FDZ forsøge at lave en egen
undersøgelse om brugen af musik i klinikken, for at se om den giver det samme billede
som Koda´s undersøgelse.
I november afholdte ZCT medlemsmøde i Holbæk, hvor teamet var stress
Der har i 2018 været en fremgang i medlemstallet, 610 hvoraf de 37 er studerende.

Beretningen godkendt
3. Forelæggelse af regnskab
Der har været et underskud på kr. 64.879 og derfor har bestyrelsen valgt fremover at spare på
udsendelsen af blade, så der fra 2019 bliver 4 fysiske blade og 2 online. Bestyrelsen holder 4
årlige møder, for at spare på udgifterne, bliver der i 2019 holdt 2 fysiske møder og 2 online
møder.
4. Valg af bestyrelse, godkendelse af forretningsorden – se vedtægter på
www.zct.dk
Bestyrelsen:
Formand Anette Hansen (ikke på valg)
Næstformand Dorthe Lambæk (genopstiller og valgt)
Anne Mette Duelund (ikke på valg)
Sanne Andersen (genopstiller og valgt)
Lisbeth Skovmand Nielsen. (ikke på valg)

Suppleanter:
Cathrine Pedersen (genopstiller og valgt)
Tascha Charlotte Vestfred (genopstiller og valgt)
Gitte Vagner (genopstiller og valgt)
Forretningsorden godkendt
5. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår Torben Korup Dansk Revision Århus
Torben Korup valgt
6. Valg af medlemmer til etisk råd, godkendelse af forretningsorden
Formand Anette Gammelgaard (ikke på valg)
Allan Dresling (genopstiller og valgt)
Hanne Møller Jakobsen (genopstiller og valgt)
Suppleant: Ana Marie Lange (genopstiller og valgt)
Forretningsorden godkendt
7. Fastsættelse af kontingent og budget for 2019
Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse på 200,- pr. halvår
Begrundet i stigning af Koda-Gramex afgift.
Kontingent forhøjelse godkendt og er gældende for næste kontingent opkrævning
Budget for 2019 godkendt
8. Indkomne forslag:
Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring.
§3.3 stk. 2 ordet zoneterapeuter ændres til terapeuter stk. 3. Det tilføjes at det til enhver tid er
medlemmets eget ansvar at gældende lovgivning overholdes.
Stk. 9 GDPR tilføjes.
§10 Forskning i zoneterapi, ændres til: Forskning i de i foreningen repræsenterende
faggrupper.
Godkendt

9. Eventuelt:
Overholdelse af gældende lovgivning, generel drøftelse, med baggrund i

GDPR og akupunktur - nålebehandling i brystet.

I skrivende stund er der en høringsfase i gang for at få udformet en lovgivning om at
akupunktører skal have en special uddannelse for nålebehandling i brystet.
Bestyrelsen bestræber sig på, at informere om de nye og gældende lovgivning, men det vil til
enhver tid være terapeutens eget ansvar at søge ny viden om gældende lovgivning og
overholde denne.
Anette Hansen læste et brev op fra Leila Eriksen, som ikke kunne være tilstede ved mødet
vedr. Spørgeskema og case rapport, enkle skemaer der kan bruges i klinikken i hverdagen
samt til dokumentation/forskning skemaerne er pilottestet i Danmark, Alaska, New York og
Canada. Projektet præsenteres på en stor international forskerkongres i Brisbane-Australien i
Maj og på ICR Kongressen i september. Pilotprojekterne i Danmark har været præsenteret i
Zoneconnection bladet efterår 2017 og 2018
Ved resten af generalforsamlingen var ordet frit og der blev talt om supervision og reglerne
for kunne anvende supervision som RAB point. Der kan læses mere om dette på intranettet
under efteruddannelseskrav, hvor man også kan finde en supervisionserklæring.
Der blev også spurgt ind til hvilke kursusudbydere og kurser der er godkendte, lister over
disse kan ligeledes findes på intranettet under efteruddannelse. I løbet af de kommende
måneder kommer der en nye liste, hvor det bliver mere tydeligt hvilke kurser den enkelte
kursusudbyder har fået godkendt.

