
 
Referat fra ZCT`s ordinære Generalforsamling 

Den 14. marts 2020 kl. 9.30-12.00 
Zoom møde fra Scandic Kolding 

Kokholm 2, 6000 Kolding 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Anne—Mette Duelund valgt som dirigent og Dorthe Lambæk til referent 
 

2. Bestyrelsens beretning – se også blad 1.  2020 + Intranettet 

 Orientering vedr. nedlæggelse af SRAB hjemmesiden 

 ZCT har deltaget i dialogmøder med andre alternative organisationer og har indkaldt 
samtlige registreringsberettigende brancheforeninger til møde med henblik på at finde et 
fælles fodslag. 

 ZCT har modtaget henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som har bedt om at 
indsende lister på samtlige terapeuter der har fået opdateret deres RAB i 2018 og 2019. 
Det vil fremover være et krav at disse lister indsendes hvert år i august. 
ZCT i år har gennemgået uddannelserne og niveauer på 3 skoler og de indgår nu som 
samarbejdende skoler hos ZCT 

 Der har været afholdt 4 møder i bestyrelsen, samt 1 visionsmøde, hvor vi drøfter 
fremtidens mål og vision for ZCT 

 Vi er ved at få udarbejdet ny hjemmeside, når den er klar kommer der et nyhedsbrev ud 
med intro til det nye der sker på siden 

 Vi har fået lavet nyt brochure materiale til alle 5 faggrupper. De findes på hjemmesiden og 
intranettet og kan frit downloades til udskrivning eller deling på egen hjemmeside.  

 ZCT har fået nyt betalingssystem, som har givet lidt start vanskeligheder. Men det kører nu 
og mange medlemmer har tilmeldt sig, hvilket letter administrationen betydelig.  

 Etisk råd har ikke haft nogen sager i år 
 
Beretningen godkendt 

 
 

3. Forelæggelse af regnskab 
 
Regnskab godkendt 

 
 
 
 
 
 
 

 



4. Valg af bestyrelse, godkendelse af forretningsorden – se vedtægter på 
www.zct.dk 
 
Bestyrelsen: 
Formand Anette Hansen – På valg -Genvalgt 
Næstformand Dorthe Lambæk (ikke på valg) 
Anne Mette Duelund - På valg – Genvalgt  
Sanne Andersen (ikke på valg) 
Lisbeth Skovmand Nielsen. På valg - Genvalgt 
 
 
Suppleanter: 
Cathrine Pedersen - Genvalgt 
Tascha Charlotte Vestfred - Genvalgt 
Gitte Vagner – Genvalgt 

 
Forretningsorden godkendt – se vedtægter på www.zct.dk  

 
5. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår Torben Korup Dansk Revision Århus 

 
Torben Korup Dansk Revision Århus genvalgt 

 
6. Valg af medlemmer til etisk råd, godkendelse af forretningsorden 

 
        Formand Anette Gammelgaard På valg - Genvalgt  
        Allan Dresling (ikke på valg) 
        Hanne Møller Jakobsen (ikke på valg) 
 
        Suppleant: Lise-Lotte Simonsen valgt 

 
Forretningsorden godkendt 
 

7. Fastsættelse af kontingent og budget for 2020 
 
Bestyrelsen foreslår at kontingenten er uændret.   
 
Budget for 2020 godkendt 

 
                       

8. Indkomne forslag: 
 

Der er ikke modtaget indkomne forslag 
 
 
 

http://www.zct.dk/
http://www.zct.dk/


9. Eventuelt:  
 
Spørgsmål fra medlem 

1. Handsker eller ikke på arbejdspladsen som behandler – Det er op til den enkelte terapeut at 
bestemme, vi kan i bestyrelsen ikke bestemme dette.  

2. Måske at kurser blev lidt billigere- så alle kan være med – Dette er ikke noget Bestyrelsen kan 
beslutte, det er op til den enkelte kursusudbyder. 

3. Base hvor vi kan købe ting til klinikken af hinanden (opslagsværk/app) Dette findes allerede på 
hjemmesiden, hvor man lige nu kan sende det til Dorthe Lambæk og på den nye hjemmeside, bliver 
det muligt selv at indtaste, mere info om dette kommer ud med nyhedsbrev, når den nye 
hjemmeside er online.  

 
 
 
 


