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Velkommen til SLM’s Nyhedsbrev. 
 
Nyhedsbrevet skal informere medlemmerne om bestyrelsens arbejde og 
begivenheder i klubben. 

 

Klubbens identitet 
Vi har gennem de seneste par år været igang med at restrukturere og 
genskabe SLM’s identitet både visuelt og socialt. Det tager tid, men vi er 
overbevist om, at vi er på rette vej. Identitetskrisen er overstået - SLM er igen 
fristedet for fetichister og mænd der er til mænd. 

Det ny logo er etableret på facaden, og 
barlokalet blir lejlighedsvist opdateret. 
Darkroom skal have en overhaling - det har 
der desværre ikke været energi til endnu - der 
er mange vedligeholdelsesopgaver, der har 
større prioritet.  

SLM er og skal være stedet, hvor det uventede 
kan ske - et sted, der er skævt og anderledes 
end en almindelig bar i byen - det er vores 
eksistensgrundlag. Det kræver samtidig at du, 
som medlem, støtter din forening og viser dit 

glade ansigt mm. regelmæssigt i klubben.  
SLM-aarhus fylder 40 år i 2018 - lad os fejre optakten til - og hele 
jubilæumsåret sammen! 

 

Forslag  
Vi får tit personlige henvendelser om ting medlemmer gerne vil have i 
klubben: alt lige fra udvalg i baren til events.  

Der er oprettet en mailadresse, hvor du/I er mere end velkommen til, at 
komme med jeres forslag, ideer, ris eller ros.  

Send en mail til forslag@slm-aarhus.dk 

Priserne i baren er justeret i nedadgående retning foranlediget af 
diskussionen på generalforsamlingen. Øl koster nu 25.- og vand 20.- 
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Homoware og rabatter 

Vi har igen i år fået en samarbejdsordning i hus med Homoware, og vi 
forhandler deres varer i klubben. Husk at benytte din rabatkode (under 
stregkoden på A-kortet) når du handler på Homowares hjemmeside. Det 
kommer både os som forening og dig som medlem til gode.  

Mens Closet 
Udover Homoware har vi flyers fra Mens Closet med en rabatkode, kun til 
vores medlemmer i SLM. Tag en flyer med næste gang du er i klubben. 
 

Pride 

Igen i år deltog SLM Aarhus både i optoget og på pladsen.Som altid en 
hyggelig eftermiddag og efterfølgende velbesøgt åbent hus i klubben. 

Dejligt når så mange bakker op om fællesskabet. 

 

SLM bootcamp inden det går løs… 
Har du Pride billeder, der kan tåle offentliggørelse på hjemmesiden? 
Send dem til forslagskassen. 
 
 
 



 

SLM-Aarhus Nyhedsbrev  
September 2017 

Top Of Europe ToE 

Vi var repræsenteret med 2 deltagere ved årets AGM. 
Som A-medlem i SLM-Aarhus har du adgang til broder-klubberne i 
København, Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsinki og Tallinn på 
samme vilkår som de lokale A-medlemmer. 

På mødet blev der udvekslet diverse ideer ang. events og 
samarbejdsrelationer - vi skal hjælpe og støtte hinanden, og opfordrer til, at 
du lægger vejen forbi, når du er i nærheden. Der er links til alle ToE klubber 
på hjemmesiden. 

Et alvorligt punkt på dagsordenen var støtte til klubben i Sct. Petersborg, der 
for tiden oplever den russiske anti-homo lovgivning mv. på nærmeste hold. 

Næste AGM i 2018 foregår i Malmö 

 

Loppemarked 

Der var loppemarked i SLM weekenden inden Ragnarok. 

Interessen var desværre ikke så stor som sidste år - men alle deltagere gav 
udtryk for at de hyggede sig og flere kom hjem med noget nyt gear, så vi 
gennemfører et nyt Loppemarked i 2018. 

Under loppemarkedet modtog klubben en del donationer fra et af vores 
medlemmer. På klubbens vegne siger vi mange tak. 

 

Hvad med Ragnarok?? 

Tak til alle deltagere og frivillige til årets Ragnarok. Ragnarok endte igen på 
Double Rainbow, og ikke som annonceret på Institut X. Det kunne desværre 
ikke lade sig gøre pga lyd- og bevillingsforhold. 

Ragnarok 2017 blev en success - for de fremmødte og for os som arrangører, 
med gæster fra både nær og fjern. Både middag, fest og indretning har fået 
ros - selvom der som altid er enkelte kiksere. 

Besøgsmæssigt var der dog for få deltagere - Ragnarok i sin nuværende form 
kan tilsyneladende ikke tiltrække det nødvendige publikum. Økonomisk løber 
Ragnarok 2017 rundt, men det bidrager ikke til klubkassen med et godt 
overskud, som det var tilfældet før i tiden. 

Konklusionen er, at det kæmpe arbejde, vi som bestyrelse og de øvrige 
Ragnarok-frivillige lægger i eventet, ikke står mål med udbyttet.  



 

SLM-Aarhus Nyhedsbrev  
September 2017 

Vi arbejder i bestyrelsen med at gentænke Ragnarok - både i location, form 
og indhold, så forvent bare et par overraskelser i jubilæumsåret 2018.  
Har du gode ideer - læg dem i forslagskassen. 

 

Events med middag 
Udover Ragnarok, gennemfører vi en del events, hvori der indgår middag. 
Tilmeldingen / køb af billetter til middagen kan normalt ske frem til få dage 
inden eventet. Det giver logistiske udfordringer fordi vi normalt kun vil 
gennemføre middagen, hvis der er tilstrækkelig tilmeldte: mindst 10-12 
stykker. 

Sætter vi fristen for tidligt, så risikerer vi at måtte aflyse, selvom potentialet er 
der - simpelthen fordi folk først beslutter sig i sidste øjeblik. Sætter vi fristen 
tæt på eventet får vi problemer med leverandøren af mad, hvis vi må aflyse. 

Vi forsøger at finde en god løsning - men det er en udfordring af de større. 
Du opfordres til at købe din billet så tidligt som muligt - det giver størst 
planlægningsfrihed for os stakkels arrangører. 

 

Bonderøvenes høstfest 

Lige før deadline (dagen før) væltede det ind med deltagere i årets Høstfest 
for Bonderøve, så det blev muligt at gennemføre middagen - vi var 14 
deltagere i et festmåltid, der denne gang blev leveret fra Olinico. 

Kommende events med spisning 

● WTF - What The Fuck Fetish Party lørdag 30. september:Billetter købes 
via hjemmesiden. 

● Mortens Aften 10. november 
● SLM’s Julefrokost lørdag 2. december 
● Nytårsaften på SLM søndag 31. december 

Du har som A-medlem også mulighed for at låne klublokalerne til private 
arrangementer - tag et kig på hjemmesiden. 

 

Quiz kommer igen 

I foråret startede vi et forsøg med Quiz på udvalgte aftener inden den 
normale åbningstid. Fremmødet var begrænset, men al begyndelse er svær - 
så vi starter igen fredag den 6. oktober. Mere info kommer i nyhedsmail og på 
hjemmesiden, når vi nærmer os. 
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Specielle events og møder 

AIDS fondet kommer og holder oplæg om chemsex i Danmark og i 
homomiljøet - datoen bliver fastlagt i starten af oktober. 

Homoware kommer og demonstrerer nogle af deres mere avancerede 
produkter. Datoen er fredag 15. december - så blir der mulighed for at prøve 
din nye julegave..  

 

Barvagter 

Vi har et hold på ca. 25 frivillige barvagter, der passer baren i åbningstiden. 
Nogle er mere aktive end andre - nogle holder pause og enkelte gemmer sig 
helt. Går du rundt med en lille barvagt gemt i dig, og har du lyst til at give et 
nap med, så henvend dig endelig. Det er sjældent, det er kedeligt at stå bag 
baren - og du blir oplært af en erfaren. 

 

Bestyrelsens Arbejde  
Hele bestyrelsen holder strategiseminar 14-15 oktober, hvor vi vil forsøge at 
definere vejen frem for SLM på både kort og længere sigt. 

Vi er meget interesseret i at få input fra dig, hvis du har noget på hjerte eller 
noget på andre kropsdele, der skal ud, og som du mener bør indgå i arbejdet. 

Vi forsøger at gennemføre en brugerundersøgelse inden seminaret - mere 
herom i den normale nyhedsmail. 

 

Bestyrelsen er DIN bestyrelse - vi arbejder for DIG.  
Uden DIG ingen forening. Uden forening intet SLM. 

 

Vi ser frem til at arbejde videre for foreningen og for jer. 
 

Bestyrelsen for SLM-Aarhus 

 


