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Velkommen til SLM’s Nyhedsbrev

 
Nyhedsbrevet er information til medlemmerne 
om begivenheder i klubben og bestyrelsens 
arbejde. Nyhedsbrevet skal helst udkomme en 
gang i kvartalet - det er ikke lykkedes i 2018.. 
Intentionerne er der, men der har været andre 
og større prioriteter, der har krævet energi. 

TOE  
Årets AGM skulle have 
været afholdt i Malmö 
men pga.diverse pro- 
blematikker blev det 
flyttet til København og desværre lagt i samme 
weekend som vores jubilæum. Vi valgte derfor 
modstræbende at melde afbud og lægge vores 
fokus på jubilæumsfesten. Der er endnu ikke 
kommet referat fra mødet, så den del må vente 
til næste nyhedsbrev. 

Næste TOE-AGM bliver afholdt i Aarhus den 
25. maj 2019. Vi planlægger lidt festivitas i den 
forbindelse - med internationale gæster i byen. 

Jubilæumsfesten 
SLMs 40 års jubilæumsfest blev afholdt lørdag 
den 7. juli. Og det blev et brag af en fest med 
gæster fra nær og fjern men især selvfølgelig 
klubbens kernemedlemmer. Vi var 50 mand høj 
til spisning i teltet i gården: helstegt pattegris 
med tilbehør og en lækker dessert. 

SLM KBH gav os en fødselsdagsgave i form af 
et gavekort på 5000.- til deres huskunstnere 
Dencker og Schneider. Vi er i gang med at 
diskutere, hvad gavekortet skal bruges til og I 
vil snart kunne se gaven i klubben. 

Pride 
Igen i år deltog vi i Aarhus Pride. Det var en 
meget varm dag med bagende sol, men det 
stoppede heldigvis ikke de medlemmer som 
trodsede solen og mødte op i gear alligevel. 
Med masser af væske og solcreme gik optoget 

gennem byen med oprejst pande. Om aftenen 
holdt vi åbent hus i klubben, hvilket var en suc- 
ces med god stemning og nye ansigter, der var 
inde og se hvad SLM var for noget. Vi kører 
samme koncept igen i 2019. Det blev en hyg- 
gelig og varm dag i mangfoldighedens tegn. 

Quiz 
Quizslavens quiz kørte cirka en gang i måne- 
den - med finale i juni med fine gevinster: alt fra 
gavekort til en spøjs rejsetaske. Quizslaven er 
nu gået i gemmerne efter nye temaer og 
spørgsmål og melder, at den vil forsøge sig 
med en ny sæson. Om det bliver hver måned 
vil tiden vise, men det er planen indtil videre. 
Første quiz bliver i januar. Tidspunktet er ikke 
fastsat endnu, men når vi nærmer os, vil I 
kunne se det på hjemmesiden og i nyhedsmail.  

Julefrokost  
Årets julefrokost er vel 
overstået med god 
traditionel julemad, snaps, 
auktion, “julesange” og 
ikke mindst en herlig 
stemning blandt de fremmødte fetichister og 
andet julefolk. Tak til sadistens-toolbox.dk og 
vores samarbejdspartner Homoware.dk for 
sponsorgaver til auktionen.  

Ny hjemmeside og nye muligheder 
Den ny hjemmeside blev lanceret i december 
2017. Anders R har lagt et kæmpe stykke 
arbejde både inden lanceringen, men også 
efterfølgende med diverse opdateringer. Den 
seneste er salg af billetter direkte fra vores 
egen butik.  

Det næstkommende billet-event bliver Nytårs- 
aften, hvor vi håber at se mange af jer. Tjek 
hjemmesiden ud her: www.slm-aarhus.dk Der 
er bl.a. medlems-område, hvor du kan hente 
diverse informationer og deltage i fora.  

Ændringer i 2019 kalenderen 
Der sker følgende ændringer i kalenderen i 
2019: Vi genintroducerer begrebet “Klubaften” 
som det faste holdepunkt med standard dress- 
code. PT er standard dresscode alm maskulin 
påklædning, men vi opfordrer Jer alle til at blive 

http://www.slm-aarhus.dk/


SLM-Aarhus Nyhedsbrev 
December 2018 

bedre til at flashe Jeres gear også på Klubaf- 
tener. 

Alle fredage og den første lørdag i hver måned 
er “Klubaften”. Fetish arrangementer afholdes i 
2019 altid på lørdage. FIST folkene giver hånd 
første søndag i måneden, lissom de plejer - 
mens FUCK søndagen flytter til tredje søndag i 
måneden. Vi har endnu ikke en fastlagt plan for 
torsdags-workshoppen - det er sandsynligt, at 
der sker ændringer. 

 

Homoware 
Homoware.dk er vores samarbejdspartner. I 
december 2017 afholdt vi i samarbejde med 
Homoware en demo-aften. Det var en herlig 
aften med demonstration af deres mere avan- 
cerede legetøj. Den 15. december i år holder vi 
samarbejdsmøde med Homoware for at disku- 
tere rammerne for 2019. Vi forsøger at overtale 
Homoware til at tage en gadget eller to med, så 
der kan leges lidt i baren om aftenen. 

Homoware støtter SLM-Aarhus - støt Homo- 
ware - de har faktisk nogle af de billigste priser 
på fetish gear fra Mr.B i hele Europa. 
Du får yderligere 5% rabat ved at oplyse dit 
A-medlemsnummer, når du handler. 

Forslagskassen 
Vi, i bestyrelsen, får tit forslag til nye tiltag og 
events når vi tropper op, som barvagter eller 
gæster i klubben.  Det er selvfølgelig utrolig 
dejligt, men da vi også kun er mennesker kan 
forslag og ideer nogle gange blive glemt og 
løbe ud i sandet. Vi vil derfor gerne, hvis du har 
forslag til noget, opfordre til, at sende det på en 
mail til en fra bestyrelsen. På forhånd tak. 
Alternativt kan en besked via FB eller endog 3 
linjer på en lap papir også bruges. 

Merchandise 
Endelig er det lykkedes: nu kan du igen blive 
den lykkelige ejer af en T-shirts med SLMs logo 
påtrykt. Prisen for t-shirten er 145 kr. som 
betales ved bestilling. Der ligger prøveeksem- 
plarer i baren. Tryk og levering tager 1-2 uger. 
Mon’s kravlenisser kan erhverves for 50 kr.  
De kan kun købes i baren. 

Præsidentens klumme 
En klumme skal vist være sjov. Det satser vi på 
sker på sigt og helst med næste nyhedsbrev. 
Men jeg har vigtigere ting at informere om den- 
ne gang, så jeg skal bede Jer, ærede medlem- 
mer og medsammensvorne, om tilgivelse for at 
voldtage principperne.. 

Kassereren og jeg har haft stor fokus på øko- 
nomien i 2018. Vi har fået nedbragt udgifterne 
og vi har ikke mindst fået stoppet en lækage, 
der drænede klubben for penge. Vi har haft en 
muldvarp indenfor. Afsløringen af muldvarpen 
krævede et stort detektivarbejde i videoover- 
vågningssystemet, i økonomisystemet og ved 
minutiøse opgørelser af lagre og beholdninger. 
Muldvarpen, der samtidig sad i bestyrelsen, er 
nu ekskluderet. 
Sagen er politianmeldt, og vi afventer at politiet 
starter sagen.  

Eksklusionen foranledigede at Peter D trak sig 
fra bestyrelsen. Brian T har overtaget Peters 
job som indkøber. Suppleanterne Erik BH og 
Peer LM er indtrådt i bestyrelsen. 

Den process, vi har været igennem, har påvir- 
ket den måde, tingene bliver gjort på. Det har 
og vil i fremtiden betyde, at vi indfører nye 
procedurer i baren, der i starten kan virke irri- 
terende for barvagten. Set i bagklogskabens 
klare lys må vi imidlertid konstatere, at det er 
nødvendigt at holde styr på og overvåge hvad, 
der foregår. Muldvarpe kan fjernes men ikke 
udryddes. Næste gang skal den fanges, når 
den skyder sit første skud. 

Det har kostet blod, sved, tårer og tænders 
gnidsel, men lækagen er stoppet, og vi har fået 
styr på økonomien. Det ser lyst ud for enden af 
tunnelen. Nu kan vi snart igen investere i det, 
der er rigtig sjovt! 

Generalforsamling 2019 
Vi har som konsekvens af ovenstående fået så 
godt styr på økonomien, at vi kan overvåge 
tingenes tilstand uge for uge. Det betyder, at 
årsregnskabet kan klargøres umiddelbart efter 
Nytår. Bestyrelsen har derfor valgt at fremrykke 
generalforsamlingen til 2. februar - det vil 
nemlig give den ny bestyrelse en god arbejds- 
periode inden sommerferien sætter ind. Sæt 
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kryds i kalenderen - vi er inde i en meget vigtig 
periode i klubbens historie, og det er på gene- 
ralforsamlingen, at du har mulighed for at være 
med til at sætte dit præg på fremtiden. Jeg 
håber at mange af jer vil benytte jer af denne 
mulighed for indflydelse. Husk der er kun lige 
knap 10 år til vi fylder 50 og selvfølgelig skal 
klubben eksistere og trives til den tid også. :-) 

Mons’ Tegninger 
En dag, hvor jeg gik og ledte efter bevismate- 
riale i de gamle regnskaber, faldt jeg over en 
brun mappe. Mappen indeholdt en masse af 
Mons’ gamle tegninger fra omkring årtusind- 
skiftet. Tegningerne fanger en masse af SLM’s 
identitet, og de bliver nu bl.a. brugt i klubbens 
“markedsføring”. Når der er en ledig stund, 
sætter jeg mig med 
photoshoppen og 
leger… sådan blev 
Mons’ forlæg i sort- 
hvide streger til årets 
kravlenisseark.  Tag et 
ark med hjem - det 
koster 50 kr - over- 
skuddet går til et godt 
formål: Vores allesam- 
mens SLM. 

DE DANSKE LÆDERMÆND 
“De danske lædermænd” er en bog om vores 
SLM. Den beskriver perioden fra starten i slut 
70’erne til i dag - rigt illustreret. 
Flere af vores nuværende og tidligere medlem- 
mer har bidraget med historie, viden og bille- 
der. Bogen er på vej i trykken, og når den er 
klar til udgivelse i starten af 2019, holdes der 
release-party på SLM. Bogen kommer selv- 
følgelig til salg i klubben. Det er ikke klubben 
selv, der står bag eller har forfattet bogen, men 
en meget nysgerrig ven af huset, Jannie. Nogle 
af jer vil utvivlsomt have mødt hende. 

Ragnarok 2019 
Ragnarok blev diskuteret på generalforsamlin- 
gen i 2018: Det blev henstillet til bestyrelsen, at 
man gennemførte en 40-års Jubilæumsfest i 
klubben i 2018 og at nedsætte et Ragnarok 
-team, som skulle arrangere et eksternt 
Ragnarok 2019. 
Der var 5-6 medlemmer, der viste interesse for 

at planlægge et nyt Ragnarok, men interessen 
løb delvist ud i sandet, da der blev indkaldt og 
oprettet et forum for eventet på hjemmesiden. 
At bestyrelsens repræsentant i gruppen, opgav 
at have med det at gøre, gjorde ikke sagen 
bedre - han er nu ekskluderet, men af andre 
årsager. 

Vi har i bestyrelsen diskuteret Ragnarok indgå- 
ende. Konklusionen er, at det ikke kan betale 
sig at arrangere et eksternt Ragnarok. Det er 
mange år siden, at Ragnarok har givet det 
overskud til klubben, som et arrangement af 
den kaliber retfærdiggør. Faktisk genererede 
jubilæumsfesten et ligeså stort overskud, som 
et eksternt Ragnarok gjorde i de gode, gamle 
dage. 

Vi har derfor i bestyrelsen taget beslutningen at 
Ragnarok indtil videre - og dermed også i 2019 
- skal afholdes i og omkring klubben på Øst- 
banetorvet. Vi har et fortrinligt samarbejde med 
husets øvrige beboere nu, så vi kan sagtens 
benytte parkeringspladsen til festtelt med ud- 
gang gennem husets kælder. 

Jeg tror heller ikke, det bliver noget problem, 
hvis vi beder om lov til at fortsætte i teltet efter 
kl 23 - fx med dæmpet loungemusik - og der- 
med anvende teltet til et af de vigtigste formål 
med Ragnarok: Det sociale samvær. 

Dette var årets klumme. Vi er på rette vej igen! 
Kom an 2019 - her kommer SLM! 

 

 

 

Bestyrelsen vil gerne sige 
tak for et godt 2018 til alle: 
medlemmer, barvagter og 
frivillige. Uden Jer ingen 
SLM. 

 

 

Vi ønsker alle en God Jul og et Godt NytÅr 
Erik BH, Peer LM, Anders R, Brian T, Torben T, 
Thomas J, John P 


