
 

 
 

Referat af generalforsamling  
i SLM-Aarhus 
 
 
 
 

Lørdag d. 25. marts 2017 kl. 19.00 i SLMs lokaler, Østbanetorvet 8, 8000 Aarhus C 
 
Dagsorden og referat 
 

  1. Velkomst ved præsidenten 
  
  2. Valg af dirigent 
      Marc blev valgt. 
      Generalforsamlingen er lovlig og rettidigt indkaldt. 
 
  3. Valg af referent og stemmetællere 
      Referent: Peter B. 
      Stemmetællere: Michael B. og Ole O. 
      Der er ialt 31 stemmeberettiget inkl. 5 fuldmagter. 

Antal A medlemmer pr dags dato: 82. 
 
  4. Årsberetning ved Præsidenten 
 
Det har været et roligt år og vi er godt på vej derhen, hvor vi gerne vil være med klubben.  
Niels B. valgte at trække sig fra bestyrelsen i oktober grundet arbejdspres. Der er ikke en 
suppleant, der har haft interesse i at indtræde i Niels’ sted.  
Brian P. har også ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Dette betyder, der er en del nye, der 
skal vælges ind i bestyrelsen, da der kun er 3, der ønsker at fortsætter. Torben T. er den 
eneste, der ikke er på valg - Thomas J og  og John P ønsker at fortsætte. 
I det store hele kan det statistisk ses, at klubben er i fremgang i besøgende. 
Der har været Ragnarok, der gav overskud, men er stadig ikke på det niveau af overskud, der 
er ønskeligt. Dette skyldes bl.a. at vi ikke har barsalget, hvorfor der ønskes et nyt sted til 
afholdelse af arrangementet. Hvor vi holdt det sidste gang, ønsker ikke at gentage 
arrangementet, hvorfor medlemmer gerne må byde ind til bestyrelsen såfremt de har et egnet 
sted i tankerne. 
Der er WTF den 22. april med spisning. 
 
Sidste år valgte vi at melde os ud af ECMC, men er fortsat medlem af ToE, vi samarbejder 
bl.a. omkring medlemskortene. 

 



 

Et nyt tiltag i klubben bliver “Naked Weekend”, hvor det er nøgenhed, der er det centrale hele 
weekenden. Det kan være intimmassage, -barbering etc. Der tillades muligvis Jock Straps. 
Mere info senere. 
 
“Bare Chest Night” er et indkommet forslag, hvor dress code er bar overkrop. Dette gentages 
nogle gange, for at se, om der er basis for videreførelse. 
Early Friday kører som forsøg  hver 2. fredag, hvor der er åbent i klubben kl 15-19. Der 
kommer 5-6 medlemmer på en god dag. Udgangspunktet har været bi-fyre, der kan have 
svært ved at komme om aftenen/ natten. Dette er dog ikke udgangspunktet længere, hvorfor 
der blot er tidligt åben nu. 
 
Der er opstartet Quiz i forbindelse med Early Friday. Der er få medlemmer, der deltager, men 
der er forhåbning om, at der bakkes mere op fremadrettet. 
Der er på tale at genopstarte filmaften. Der er filmaften den 7. april. Mere info følger. Planen 
er, at der vises en film, der kan skabe grobund for yderligere samtale efter filmen. 
 
Der er mulighed for, at man kan leje klubbens lokaler i forbindelse med private arrangementer. 
20 personer vil være det ideelle i lokalerne. Det vil være sådan, at det er en lukket fest frem til 
alm. åbningstid, hvor kvinder skal forlade lokalerne. Det KAN arrangeres, at åbningstiden 
rykkes til kl 23:00 MÅSKE kl 24:00. Det er dog en betingelse, at der medfølger en af klubbens 
barvagter. Serveres der mad, serveres der også for barvagt. 
 
Anders R. har lavet ny hjemmeside til klubben. web-adressen er den samme som hidtil 
www.slm-aarhus.dk. Der arbejdes fortsat på tekstdelen. Fremtidsplanen er, at medlemmer kan 
indscannes via computer ved indtjekning i klubben. 
Vi har indgået et samarbejde med Homoware. Der er et salgs-skab i klubben. Der gives ikke 
rabat på varer købt i klubben. Handles der online, gives 5% rabat, såfremt man indtaster sit 
medlemsnummer på Homowares hjemmeside. Homoware udtrykker glæde ved vores 
samarbejde og vil gerne fortsætte samarbejdet i 2017. Vi har modtaget 5000 kr kontant fra 
dem som sponsorgave. 
 
Glaspladen til rygerummet er taget ned på opfordring, hvilket fungerer rigtig godt. Røg er ikke 
generende i resten af klubben. 
Der arbejdes på elinstallationerne i klubben. 
Der ønskes en ommøblering af kælderen. Der er et indretningsudvalg, der vil se nærmere på 
dette. Medlemmer der ønsker at indtræde i udvalget er velkommen. 
Der blev på sidste års generalforsamling vedtaget, at der skulle film for vinduerne på facaden. 
Dette er sat op. 
 
Der blev ligeledes vedtaget, at der skulle ændres på kontingent for B-medlemskab. Dette er 
effektueret og koster nu 100 kr i kvartalet uanset, hvornår i kvartalet medlemskabet købes. Der 
er ligeledes mulighed for at købe gæstekort til 50 kr. 
 
Præsidenten takker bestyrelsen og barvagterne, for det frivillige arbejde. 
 
  5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016 

 

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


 

      Der er foreslået af præsidenten, at lokalerne vurderes af en sagkyndig, da de ikke er 
vurderet siden vi købte lokalerne. Det skønnes, at lokalerne er mere værd i dag, end da vi 
købte lokalerne. 
Der blev spurgt til, om vi stadig betaler for den lavede lydisolering. Dette blev afvist. 
De særlige arrangementer i klubben blev der spurgt til om økonomisk kan betale sig. Det blev 
forklaret, at disse arrangementer sørger for, at der kommer penge i kassen. 
 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.  
 
  6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 
 
Der er budgetteret med en stigning i kontingentindtægter. 
Der er en nedsættelse af vareforbrug, da vores indkøber Peter D. gør det godt og kan skaffe 
nogle gode rabatter til os. 
Der er budgetteret med en ombygningsudgift på 10000 kr. 
Budgettet er vedtaget. 
 
  7. Indkomne forslag 
  
Ingen forslag fra medlemmer. 

 
Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægterne: 

 
§ 06 Tegning og hæftelse: 
“Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af præsidenten og et bestyrelsesmedlem. 
Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede 
bestyrelse. 
Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af 
foreningen påhvilede forpligtigelser.” 
 
Følgende præcisering tilføjes §06: 
“SLM-Aarhus er 100% stiftet som selvejende forening. Der er således ingen 
enkeltpersoner eller medlemmer som drager nogen økonomisk fordel af foreningens 
aktiviteter.” 
 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
  8. Valg til bestyrelsen 
 
      Torben T. er ikke på valg. Ellers er alle i bestyrelsen på valg. 
      Peer M genopstiller ikke 
      Torben C genopstiller ikke 
      Niels B. er udtrådt af bestyrelsen 
      Brian P. fritstiller sit mandat. 
      Thomas J genopstiller 
      John P. genopstiller 
      Anders K. nyopstiller 

 



 

      Peter D. nyopstiller 
      Ole T. nyopstiller 
      Brian T. nyopstiller 
      Thomas A. nyopstiller. 
 
      Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
      Thomas J. 2 år 
      John P. 2 år 
      Anders K. 1 år 
      Peter D. 2 år 
      Ole O. 2 år 
      Thomas A. 1 år 
      Torben T sidder fortsat 1 år 
  
  9. Valg af suppleanter 
 
      Brian T. stiller op 
      Marc K. stiller op 
      Kim R. stiller op 
 
Valgt til suppleant 

1. Marc K. 
2. Brian T. 

 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
      Torben M. er fortsat revisor. 
      Knud (Nuggi) B. er suppleant. 
  
11. Fastlæggelse af kontingent for 2018 
 

Bestyrelsen foreslår uændret A-kontingent i 2018: 350.- KR. 
Der blev stillet forslag fra Torben M. om en forhøjelse til 400 kr. 
4 stemmer for 400 kr 
Resten stemmer for 350 kr 
350 kr er vedtaget. 
 

Der blev afholdt en vejledende afstemning om, hvorvidt den nyvalgte bestyrelse skal overveje 
og drøfte om kontingent skal opkræves halvårligt. Dette vil bevirke mere administrativt arbejde 
for bestyrelsen. Et argument er, at det evt. kan medvirke til, at der kommer flere mennesker 
ind i klubben. Ingen stemte for. 

 
12. Eventuelt  

 
Der er påtalt, at ølpriserne er for høje. Det er op til bestyrelsen at tænke i priser og div. 
rabatordninger. 
 

 



 

Sidste gang der blev afholdt åbent hus var der besøg fra SMIL, der har udvist interesse i et 
samarbejde. Medlemmerne udviste interesse for, at det er en god idé. 
 
Der blev drøftet div. muligheder for udflytning af Ragnarok fx. til Tirstrup. 

 
Tak til dirigent og referent. 
 

          Generalforsamlingen sluttede kl 21:53 med servering af hotdogs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Referatet godkendt 
 
Dato: 
 
 
 
_________________________________________________ 

 
Dirigentens underskrift 

 


