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Velkommen til SLM’s Nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet er information til medlemmerne om bestyrelsens arbejde og
begivenheder i klubben. Dette nyhedsbrev er det sidste i år, og vi i
bestyrelsen vil hermed gerne sige tak for et godt år til jer medlemmer,
barvagter og frivillige. Uden jer ingen SLM Aarhus.
Bestyrelsen
Ole O har valgt at trække sig fra bestyrelsen, grundet personlige årsager.  I
hans sted træder Marc K ind. Vi vil gerne sige tak til Ole O for det gode
arbejde han har lagt i bestyrelsen. Samtidig ser vi frem til ny energi og et
godt samarbejde med Marc K. Velkommen til.
I Oktober tog bestyrelsen på
seminar over en weekend. Her tog
vi hul på nogle af  besvarelserne i
brugerundersøgelsen. Dette affødte
nye ideer og tiltag som vi vil arbejde
hen imod i løbet af den nærmeste
fremtid.
Seminaret blev primært brugt som
et udvidet bestyrelses- og
arbejdsmøde.
Alt lige fra nyt check in og
kassesystem kom op og vende,
tekniske installationer, marketing,
fremtiden, jubilæum, nye tiltag var emner, vi nåede at diskutere - nogle
dybere end andre. Vi havde håbet at kunne tage hul på en 2020- og 5.
årsplan, men tiden var for kort. Den del gemmer vi til efter medlemsmødet.
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Hjemmesiden har fået en international (engelsk) sektion. Der arbejdes PT på
at oversætte de enkelte events.

Resultaterne fra brugerundersøgelsen bliver præsenteret på medlemsmødet
den 12. januar.
Du kan altid sende forslag mv til forslag@slm-aarhus.dk
Medlemskaber og Check-In system
Et af de nye tiltag er et nyt check-in system. Det nye er, at vi via scanner kan
scanne jeres kort og tjekke jer ind via stregkoden eller jeres medlemsnr. Det
betyder også at B-medlemskort i fremtiden vil få stregkoder. Desuden vil
systemet kunne fortælle, hvornår B-medlemskabet er udløbet og skal
fornyes. Vi beholder indtil videre kvartalsordningen, men nu gælder de 3
måneder fra den dag man køber/fornyer B-medlemskabet.  A-Medlemskabet
kan stadig erhverves efter et halvt års B-medlemskab.
Klubbens fysiske rammer
Udover vi prøvekører det nye check-in system er der kommet nye ting i
klubben. Vi har anskaffet 3 tønder som agerer barborde og er med til at give
lidt ny kulør på klubben. Der er anskaffet nye dispenser til papir. De bliver
monteret i forbindelse med ombygning i dark-room:
Arbejdet er allerede begyndt og vi håber snart at kunne åbne op for et
opdateret kælder område.
Har du lyst til at give et nap med ang. det praktiske arbejde er du meget
velkommen til at kontakte medlemmer af bestyrelsen.
Medlemsmøde
Den 12. Januar 2018 holder vi medlemsmøde. Vi vil derfor gerne opfordre jer
medlemmer til, at sætte et stort kryds i kalenderen og møde op denne dag
hvor bl.a. Nye ideer fra bestyrelsen vil blive vendt. Så kom og giv din mening
til kende, og vær med til at sætte præg på SLM Aarhus, det er jo også din
klub.
Menscloset og Homoware
Vi har stadig samarbejde med Homoware og vi forhandler nogle af deres
produkter i klubben. Husk at når du bruger din rabatkode på dit A-kort, så får
du 5% ekstra rabat på Homowares hjemmeside. Det er en fordel for dig som
medlem og for os som klub, at i husker at benytte denne mulighed.
Vi har flyers liggende fra Menscloset med rabat til dig som SLM-medlem.
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Vi opfordrer jer alle til at sætte X i kalenderen d. 15 dec. hvor Homoware
kommer og demonstrerer nogle af deres avancerede produkter: fx nyheder
inden for elektro og Vac Rack. Mere info kan findes på S
 LM-Aarhus.dk
Vi ses d. 15 december.
Sket siden sidst

Årets sidste WTF Fetish Party blev afholdt 30. september. Det blev en
ganske god success, selvom antallet af besøgende er dalet en smule i
forhold til tidligere.
Maden fik dårlig kritik, hvilket vi tager til efterretning, så der sker en
opgradering i 2018.
Stallion Night kan ikke længere tiltrække nok interesserede - måske
afstanden til Hamburg og Berlin er blevet for kort..
Vi holder Stallion pause i 2018.
Dark Night - en aften med total mørke i SLM tiltrækker mange besøgende.
Det lader til, at vi har ramt et koncept, der kan bruges. Vi udvider med en
ekstra dark night i 2018 og leger lidt med en dark-night-light idé til at
supplere det totale mørke.
Vi har kørt forsøg med QUIZ inden normal åbningstid på udvalgte fredage.
Succesen er indtil videre begrænset, men vi fortsætter indtil
sæsonafslutningen i april.
Mortens Aften spiser vi and på SLM. Således også i år.
Der er dækket op til en intim middag.
Og hvilken and - MUMS. Aftenen er
egentlig en ganske normal klubaften, men
det bliver til noget andet og mere efter en
herlig middag.
Det samme gælder Bear & Chaser - bjørnene har dog normalt spist
hjemmefra. Bear & Chaser er en fantastisk hyggeaften - med muligheder.
Lørdag den. 2 december holdt vi årets julefrokost i SLM Aarhus. Vi var 38
spisende gæster - fuldt hus med de nuværende muligheder. Maden blev
leveret af vores hus-cock Peter. Der var en god stemning og højt humør hele
aftenen. Det er dejligt når vores medlemmer støtter op om vores
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arrangementer både med og uden spisning vi håber desuden, at se jer til
nytårsfesten den 31. december.  Dinner-billetter kan købes via hjemmesiden.
Kommende Events
Kalenderen for 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden.

Der er sket lidt ændringer i forhold til 2017 - bl.a. er Ragnarok datoen ikke
fastlagt endnu - mere herom på medlemsmødet den 12/1.
Som supplement til hjemmeside og nyhedsmail forsøger vi nu at holde trit
med events på FaceBook, så det også er muligt at holde sig opdateret med,
hvad, der sker på SLM via sit feed.
Homoware demo fredag den 15. december 19-22 - se ovenfor.
SLM Christmas Afterparty søndag den 24. december 23-04.
Vi forsøger os med at holde åbent juleaften - julestemningen fortsætter på
SLM.
Nytårs Aften søndag 31. december 18-04
Dinner billetter er til salg på Safeticket - via hjemmesiden.
Fuck the New Year mandag den 1. januar 15-18:30
Årets Nytårsknald.
Medlemsmøde fredag den 12. januar 19-22
Adgang for alle - både A- og B-medlemmer.
Bondage Night fredag 19. januar
Leg med reb, folie og kæder og måske en pisk mm.
QUIZ fredag 26. januar kl 20
Quizslaven fortsætter hvor den slap sidst . nye deltagere kan starte her.
Bear & Chaser lørdag 27. januar
Bjørnene og deres følgere mødes og sød musik mm. opstår…
Tak for i år og på gensyn i 2018.
SLMs Bestyrelse.

