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N Y B R O G Å R D  K O L L E G I E T              N Y H E D S B R E V  

Så blev det endelig sommerens første måned! Dermed står 

semestret foran sin afslutning, sommerferien står for døren, 

og is, kolde drinks, grillmad og andre gode sager vender nu 

atter engang tilbage. 

Dog betyder det, at NybroTidende går på sommerferie, og 

du skal derfor undvære os i juli og august. Vi har derfor i 

dette nummer af NybroTidende skrevet om blandt andet de 

forskellige festivaler der kan opleves i Københavnsområdet 

og om iskiosker i vores eget lokalområde. 

Vi håber, at du vil nyde dette sidste nummer af NybroTiden-

de inden sommerferien, og så vender vi stærkt tilbage i sep-

tember. Rigtig god sommer! :-) 

  

 

 

 

Sommerens festivaler omkring 

København, s. 5 

   

 

 

 

 

På udveksling I Tyskland, s.  9 

 

 

H: Oprettelse af parkerings zone for Dele-

bilordninger. V. Ask Nansen 

På en del uddannelse institutioner er der 

oprettet parkerings zoner for forskellige 

Delebilordninger som f.eks. Green mobilety, 

og drive now. Derfor tænkte jeg at det ville 

være en fantastisk ide at på rette en parke-

rings zone på et område af kollegiet parke-

ringspladser. Så man kunne lave en samkør-

sel f.eks. fra DTU, KU, samt Ikea og afslutte 

turen på kollegiet. Tænker at parkerings 

zonerene skal være ved AB og foran Vaske-

riet for synlighedens skyld.  

 

- Finde ud af om omkostningerne 

 

- Høre om firmaet overhovedet er interesse-

ret i at opsætte en station her 

- Høre hvor mange fra kollegiet overhove-

det er interesseret  

Nyt fra beboerrådet 

Beboerrådsmødet i juni er aflyst 

pga. ingen indkommende punkter. 

 

 

 

 

Grundlovsdag, s. 3 

NybroTidende går på sommerferie! 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Rasmus, A38 (formand) Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Frederik, N29(næstformand) Kasper Hansen, P16 Ask, M47 Rasmus, A38 

Rasmus, S21 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Maja, J16 Jakob, B51 

Formand:      Keegan, O2 Josephine, B56     

             (sup)  sekretaer.nybrogaard@gmail.com Brættet Motionsrum 

AB-ulige:      Mangler  Jonas, R52 Niels, T54 

              Revisorer    

AB-lige:        Rasmus, A38  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Steffen, L06 

CD-ulige:       Mangler NybroTidende     

  Clara Schou, K55 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Adrian, C24 Agnes Jensen, O4 Er det dig? Er det dig? 

                       Patrick Aagaard, M63    

EF-ulige:      Kim, E31 Frederik Holgersen, H2 Musikrum FC Nybro Chicks 

  tidende@nybro.dk Andreas, L31 Er det dig? 

EF-lige:        Mangler     

  Sekretariatsgruppen/fremleje 
Hundeklubben 

  

GH-ulige:     Mangler Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Lærke, H56  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Mangler i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Mangler   Service 

                      Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

JK-lige:        Johannes, K46 Kontortid: Tirsdag Kasper CD-kælder 

                     Lukas, J32 (sup.) 19:30-20:30 i GH-kælderen. Tlf.: 26 81 15 01   

LM-ulige:    René, M43 E-mail: klage@nybro.dk Rasmus Cykelværksted 

                     Tlf.: 21 48 54 55 Tlf: 26 79 42 53 LM-kælder 

LM-lige:      Mangler      

                  Netværkskontor   Klapstole 

NO-ulige:    Niklas, O51 Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind  

  i GH-kælderen koster det:   

NO-lige:      Mangler E-mail: admin@nybro.dk 9:00-21:00: kr. 50 Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55 21:00-9:00: kr. 100 Lars Kaj (insp.) 

PR-ulige:    Mangler    

  TV/Antenne  Fadølsanlæg 

PR-lige:       Kasper, P16   Kasper R66 

  antennegruppen@nybro.dk Kældercafeén 

ST-ulige:     Ditlev, T47   Cafe og spil aften tirsdag 19:00-22:00 

                    Søren, T43 Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00  

ST-lige:       Niels T54 Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00 

¨                   miljo@nybro.dk (annonceres seperat). 

Lejligheder: 
  Formand: Bertil, O4 

  Næstformand: Kasper, P16 

C, D og G: Keegan, O2   Medlem: Clara, K55 

    Sekretær: Agnes O4 

H og L:      Steffen, L6   Beboerrådsrepræsentant: Er det dig? 

  Suppleant: Emma, R64 

M, O og S: Frederik, O3  Kasser: Kasper, P16 

        

  De lokale 

NB! Varmemester Nybrogård pizzeria  

Punkter til dagsorden skal sen-

des til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via ny-

bro.dk > For beboere > Beboer-

rådet > ”Tilføj punkt til dagsor-

den”. 

Lars Kaj Tlf.: 51 14 12 19 

varmemester@nybro.dk   Hverdage: 15:00-21:00  

Tlf.: 45 87 04 73 Lørdag - søndag: 13:00-21:00 

Kontor tid  Maj-august: åbent til  22:00 alle dage. 

Mandag: 16:00-18:00   

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00  

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00  
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Side 3 

Grundlovsdag 

 
D. 5. juni er årsdag for ikrafttrædelsen 
af den første danske grundlov af 1849 
(som også bliver kaldt for junigrundlo-
ven) og de senere grundlove. 
 
Der er ikke den store hyldest denne 
dag. Den markeres som regel med po-
litiske møder rundt om i landet. Dette 
er mærkedagen for da vi gik fra et ene-
vælde til et repræsentativt folkestyre. 
 

Noget jeg ikke havde hørt om før var 
grundlovsdessert. Det er åbenbart en 
traditionel dansk dessert bestående af 
rabarber, som er mørnet med sukker i 
ovn. Derover kommes en kagecreme, 
stivnet med husblas og smagt til med 
vanilje over den kolde rabarber blan-
ding. Denne dessert blev tidligere ofte 
serveret på grundlovsdag. Det giver 
god mening med dens røde og hvide 
farve, der passer med Dannebrogs far-

ver. 
 
Grundloven i 1849 indførte de såkald-
te  frihedsrettigheder såsom religions-, 
presse-, forenings-, og forsamlingsfri-
hed, grundlovsforhør samt boligens og 
ejendomsrettens ukrænkelighed.   

(billede: den store danske.dk) 

 
Grundlovgivende rigsforsamling, i 
København d. 23. oktober, 1848 - af 
Constantin Hansen. 

Agnes, o-4 

Den 5. juni er det udover Grundlovsdag 

også Fars Dag. NybroTidende sætter fokus 

på, hvordan denne dag egentlig startede. 

 

Fars Dag startede oprindeligt i USA i 1910. 

Dengang levede en kvinde, som hed Sono-

ra Smart Dodd. Hendes far havde ikke sin 

kone længere og var derfor alene med seks 

børn. Han arbejdede meget for alle børne-

ne og forsøgte at gøre det så godt, som 

han nu kunne. Derfor mente fru Dodd, at 

fædrene også skulle hyldes på en særlig 

dag, som det hidtil havde været tilfældet 

over for mødrene, nemlig Mors Dag. Mors 

Dag var opstået nogle år tidligere, ligeledes 

i USA, hvor en aktiv mødregruppe forsøgte 

at bekæmpe sygdomme, som udbrød mel-

lem soldaterne under den amerikanske 

borgerkrig. 

 

Men nu tilbage til Fars Dag. Efter initiativ 

fra fru Dodd blev den første Fars Dag holdt 

den 19. juni 1910 i Spokane i staten Wash-

ington. Dog er denne dato ikke den fast-

satte dato for fejringen af Fars Dag i USA, 

da denne er fastsat til den tredje søndag i 

juni hvert år. Det vil sige, at i år er det den 

17. juni, hvor dagen afholdes i USA og i 

øvrigt en lang række andre lande verden 

over. 

 

Der gik dog imidlertid nogle år, før Fars Dag 

kom til Danmark. I 1931 kom Fars Dag til 

Sverige som det første nordiske land, mens 

den kom til Danmark i 1935. Svenskerne 

benyttede den amerikanske tradition og 

lagde Fars Dag på den tredje søndag i juni, 

mens man i Danmark fra begyndelsen fast-

lagde dagen til den 5. juni, som også er 

Danmarks Grundlovsdag og egentligt den 

dag, der er tættest på en dansk national-

dag. 

Dog valgte vores nordiske naboer Sverige, 

Norge, Finland og Island samt Estland at 

afholde Fars Dag i efteråret. Så i disse lande 

er det en tradition, at fejre Fars Dag den 

anden søndag i november. Men Danmark 

gik enegang og fastholdt den 5. juni. 

 

I enkelte andre lande falder Fars Dag på 

samme datoer som helligdage. Dette er for 

eksempel tilfældet i Tyskland, hvor Kristi 

Himmelfartsdag også er Fars Dag. Denne 

dato er 40 dage efter påske og varierer 

altså fra år til år. I Schweiz og Østrig ligger 

Fars Dag på hhv. 1. og 2. søndag i juni, 

mens Frankrig er et af de lande, der har 

adopteret den tredje søndag i juni som 

Fars Dag. Dermed varierer datoen meget 

alt efter hvilket land man er i. 

 

Dog er der enighed om, at Fars Dag i Dan-

mark står lidt i skyggen af Mors Dag. På 

Mors Dag fejrede man moderens rolle, 

mens faderrollen ikke havde behov for den 

samme slags opmærksomhed, da han må-

ske havde det lidt for godt i forhold til at 

blive fejret. 

 

Alt i alt er det meget op til den enkelte at 

fejre Fars Dag. Men ellers er det vel vigtigt 

at fejre begge sine forældre med jævne 

mellemrum—selvom det måske ikke behø-

ver at være på et bestemt dag. 

 

God Fars Dag (og Grundlovsdag)!  :) 

 

    - Frederik H2 

… og Fars Dag 
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Side 4 

 

Haveforeningen 

 

Nybrogård Haveforening blev oprettet allerede i 1978 og har dermed eksisteret i hele 40 år! Disse haver befinder sig alle lige ud mod 

Lyngby Sø ved blokkene: CD, LM samt NO. Alle 46 haver er at vidt forskellig størrelse.  

 

Omgang med haverne: 

Til hver sektion af haver findes et udvalg af haveredskaber; bl.a. havehandsker, en haveslange og trillebør. 

Der er fri leg i haven: Man må gøre ved sin egen have hvad man vil, bortset fra at sprøjte sine afgrøder samt bruge kemikalier og lign. 

mod ukrudt – Haverne skal forblive økologiske!  

 

 

 

 

Overblik: 

  
Da det for øjeblikket er meget populært at have en have, er alle haverne desværre besat. Men husk at du altid kan blive skrevet op på 

venteliste hvis nogen skulle springe fra! 

 

Du kan således skrive en mail til haveformanden Rasmus via: RasmusSimling@gmail.com 

Det er den første sommermåned og 
det er ekstremt godt vejr her i landet 
for tiden. Det perfekte vejr for at spise 
is!  
Og isboder er der nok af i nærheden. 
Der er selvfølgelig is at købe i både 
Nybro kiosken og Netto, men hvis du 
leder efter noget mere overdådigt skal 
du ikke lede længe. Ikke mere end 500 
meter væk ligger der Nybro Båd- & 
Kanoudlejning. Der kan man købe 
gammeldags isvaffel med flødeskum 
og syltetøj. Det ligger i smukt natur, 
hvor man kan sidde i solen på en 
bænk og have et kapløb med solen om 
hvem kan smelte fortære solen hur-
tigst. Det siger jo også sig selv at man 

kan tage en tur i kano eller kajak på 
søen bagefter. Der er åbent fra klok-
ken 10.00-19.00 alle ugens dage, men 
dog skal man være opmærksom på at 
det kan ændre sig når det er helligda-
ge. 

Hvis man tager lidt længere op ad Ny-
brovej, forbi Sophienholm, kommer 

man til en anden kano- og kajakudlej-
ning ved broen over Mølleå. Det er en 
smuk cykeltur omringet af natur. Her 
kan man også købe is i forskellige af-
skygninger, eller tage en tur i kano op 
eller ned af en idyllisk å.  De har åbent 
i hverdagene fra klokken 10.00-19.00, 
mens at i weekenden har åben fra 
09.30-19.00. Også her skal man have i 
mente at i helligdage kan tiderne må-
ske afvige. 
Hvis man nu befinder sig nærmere 
Lyngby Storcenter kan man også finde 
isboder der sælger vaffelis. Der ligger 
både en Paradis inde i selve centret 
samt på Lyngby Hovedgade. Her kan 
man også få vaffelis med al mulig godt 
snask ovenpå. Paradis serverer ikke 
altid de konventionelle smage af is, 
men har tit andre spændende versio-
ner såsom Oreo, saltkaramel eller pas-
sionsfrugtsorbet. 

Agnes Jensen, O-4 

Is i Nærheden 

mailto:RasmusSimling@gmail.com
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Sommerens Festivaler 

Hvem elsker ikke musik, fællesskab og god 

stemning?  Uanset hvilken genre du er til, 

kan du uden tvivl finde noget, du synes om 

i sommeren 2018’s udvalg af festivaler. (– 

Selvom mange koncerter allerede er ud-

solgt, kan man jo være heldig at finde 

afbudsbilletter på diverse Facebook-sider 

eller lign.) 

Her har NybroTidende samlet et overblik 

over Danmarks mest populære musikar-

rangementer: 

Distortion 

Danmarks største gadefest 

På trods af utallige klager fra Københavns 

kommune over svineri og larm, bliver 

Distortion alligevel fortsat en begivenhed 

rundt om i Københavns gader. Da arrange-

mentet startede i 1998, var der ’kun’ om-

kring 400 deltagende. I dag er festen ble-

vet en hel del mere populær. 

Hvor: Indre København samt Refshaleøen 

Hvornår: 30. maj – 3. juni 

Deltagere: Over 100.000 

Genrer: Pop/house/techno/alternativ 

Debut-år: 1998 

Pris: Gratis (mulighed for tilkøbsbilletter til 

udvalgte steder til en pris af 500,-) 

 

Copenhell 

Danmarks vildeste festival 

Copenhell har i nu 8 år samlet metal-heads 

og rockelskere fra nær og fjern. Især vores 

svenske naboer er rigtig glade for arrange-

mentet, men også i England er begivenhe-

den kendt. Især i 2016, da bandet Black 

Sabbath viste sig på festivalen, var pladsen 

godt fyldt op af folk fra alle verdenshjør-

ner. 

Hvor: Refshaleøen 

Hvornår: 21. juni – 23. juni 

Deltagere: Omkring 20.000 

Genrer: Rock/metal 

Debut-år: 2010 

Priser: 

-Endagsbillet: 940,- 

-Tredagsbillet: 1540,- 

 

Roskilde 

Nordens største festival 

Allerede i starten af maj måned måtte der 

meldes udsolgt af billetter til den utroligt 

populære festival. 

Hvor: Roskilde Dyrskueplads 

Hvornår: 30. juni – 7. juli 

Deltagere: Ca. 130.000 

Genrer: Stort set alt 

Debut-år: 1971 

Priser: 

-Ugebillet: 1200,- 

-Dagsbillet: 425,- 

 

Grøn Koncert  

Grøn Koncert foregår i i alt 8 forskellige 

steder i Danmark i løbet af juli måned: 

Amager, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, 

Odense, Næstved og Valby. 

Arrangementet opstod med formålet at 

støtte mennesker med muskelsvind, og 

overskuddet går stadig til Muskelsvindfon-

den, som også sponserer festivalen sam-

men med Tuborg og 16 andre store brands 

heriblandt 7-Eleven, Coca-Cola og Gifflar. 

Hvor: Amager/Valbyparken 

Hvornår: 19. juli/29. juli 

Deltagere: Ca. 15.000 pr. koncert 

Genrer: Pop/rock 

Debut-år: 1982 

Pris: 275,- (Alle 8 byer for 750,-) 

 

Største navne: Lukas Graham, Phlake, Cisi-

lia, Joey Moe, Suspekt, Aqua, D-A-D. 

 

Se mere på festivalkits.dk 

    - Clara, K-55 
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1) Fremmødte: Maja J16, Kim E31, Steffen 

L6, Rasmus A38, Niklas O51, Kasper P16, 

Keegan O2, Josephine B56, T47 Ditlev, Adri-

an C24, Fredrik O3, Niels T54. 

2) Valg af ordstyrer og sprog:  

Rasmus A38 

3) Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

4) Øvrige meddelelser: 

En beboer klagede over dårlig/manglende 

rengøring på P-lige gangen, manglende   

rengøring er ikke oplevet på de andre gan-

ge i denne periode i følgende de fremmød-

te. 

5) Indkomne punkter: 

A) Forelæggelse af kollegiets driftsbudget 

for næste regnskabsår - v. Bestyrelsen 

Kollegiets driftsbudget for næste regn-

skabsår (fra 1. august 2018 til 31. juli 2019 

forelægges Beboermødet til orientering. 

Kollegiets driftsbudget balancerer og husle-

jen kan fortsat holdes stabil. 

Udgifterne til renovation, affaldshåndte-

ring, rengøring mm. Er dog steget, mens 

vandafgiften er faldet. 

Der skal investeres i flere undersøgelser i 

forhold til tagrenovation for at vurdere at 

denne kan udsættes nogle år, så vi fortsat 

kan holde huslejen stabil. 

Derudover er vi stadig i gang med renovati-

onen af det gamle varmerum, som vil blive 

til varmemesterens nye og større kontor 

samt kantine/pauserum. 

6) Evt. 

Referat af beboermøde 

Referat af beboerrådsmøde 
1) Fremmødte: Maja J16, Kim E31, Steffen 

L6, Rasmus A38, Niklas O51, Kasper P16, 

Keegan O2, Josephine B56, T47 Ditlev, Adri-

an C24, Fredrik O3, Niels T54, Ask Nansen

(mødte først sent op og fremlagde sine 

egne punkter.) 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Antal stemmeberettigede: 10 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde:  

Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

6) Økonomi:  

Der er ca. 134000 på vores foreningskonto 

og rådighedsbeløbet for dette år blev esti-

meret til at være 72.235 kr. når alle klubber 

har fået deres årlige beløb. 

7) Øvrige meddelelser: 

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste: 

Der kommer en ny persondatafordning, 

som træder i kraft pr. 25. Maj 2018, dette 

kommer dog mest til at berøre KAB, Net-

gruppen samt sekretariatet. 

Derudover har kollegiet indkøbt en ny Hjer-

testarter til ca. 10-12.000 kr. som snart 

bliver sat op. 

Kommunen er stadig bagud med betaling 

af Børnehaven, dog er beløbet og købet 

aftalt. Og de 800.000 kr. håbes at blive til-

delt så hurtigt som muligt(vores jurister gør 

alt hvad de kan og rykker og rykker i kom-

munen ; ) 

Det nye administrativt system i KAB kører 

endelig bedre og det lejetab som er opstå-

et i forbindelse hermed dækkes af KAB. 

9) Indkommende punkter: 

A: Flytning af beboerlisten på nybro.dk 

bag beboerlogin (V) - v. Rasmus Simling 

Kristensen 

Beboerlisten på hjemmesiden har indtil nu 

ligget offentligt tilgængeligt på nybro.dk 

(email-adresserne kan dog kun ses hvis 

man forbinder til nybro.dk fra kollegiet). 

Det foreslås med dette forslag at beboerli-

sten bevares, men flyttes ind bag beboerlo-

gin, således at den fremadrettet kun er 

tilgængelig internt for kollegiets beboere. 

Man kan grundlæggende argumentere for 

at det ikke vedkommer udefrakommende 

hvem der bor på hvilke værelser på kollegi-

et, men samtidig er det for køkkenerne 

meget brugbart at kunne følge med i ind- 

og udflytninger mv. Siden KAB skiftede sy-

stem i starten af året, har beboerlisten ikke 

været opdateret – men Net gruppen sam-

arbejder med KAB omkring at få det til igen 

at køre automatisk. Yderligere kan det 

nævnes at der fra d. 25. maj 2018 træder 

en ny EU-persondataforordning i kraft, som 

blandt andet omhandler adresser, e-

mailadresser mv. Hvordan denne påvirker 

kollegiet, vides endnu ikke (vi har fået en af 

KABs jurister til at se på det), men det er 

muligt at vi på grund af denne nye forord-

ning bliver tvunget til at fjerne beboerlisten 

fra den offentlige hjemmeside, uanset ud-

faldet af afstemningen om dette forslag. 

Der blev talt om at rykke beboerlisten så 

den kun er synlig for interne beboer, øn-

sker man ikke at stå på listen, bliver man 

betegnet som anonym. 9 stemte for dette 
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forslag, mens 1 stemte blankt, det blev 

hermed godtaget og vil blive videre give til 

Netgruppen. 

B: Ændring af regler for rådighedsbeløb 

for klubber under NYK (V) - v. Rasmus Sim-

ling Kristensen 

Alle kollegiets klubber under kollegianer-

foreningen NYK (så som Kanolauget, Moti-

onsklubben, Haveforeningen mfl.) har hidtil 

haft et årligt rådighedsbeløb til indkøb af 

udstyr mv. Rådighedsbeløbet er for de fle-

stes klubbers vedkommende bevilliget for 

en del år siden, og er siden da automatisk 

blevet fornyet hvert år. Denne procedure 

har nogle ulemper; dels afsætter beboerrå-

det hvert år penge til dækning af rådig-

hedsbeløb til klubber som ingen aktivitet 

har, dels har beboerrådet på denne måde 

meget lille føling med hvordan det går i de 

forskellige klubber, og dels ændrer størrel-

serne på de forskellige klubbers rådigheds-

beløb sig ikke på trods af eventuelle æn-

dringer i aktivitet og medlemsantal i den 

enkelte klub. Det foreslås derfor at ændre 

reglerne for rådighedsbeløb for klubberne, 

således at de fremadrettet ikke fornyes 

automatisk. I stedet skal formændene for 

klubberne årligt sørge for at søge et rådig-

hedsbeløb bevilliget af beboerrådet – dette 

rådighedsbeløb følger regnskabsåret for 

NYK (og resten af kollegiet) hvilket løber 1. 

august – 31. juli, og rådighedsbeløbene 

falder derfor ikke ind under den tremåne-

ders forældelsesfrist for konkrete projekter 

vedtaget på sidste møde. På denne måde 

’ser’ beboerrådet mindst en gang årligt 

formændene for de forskellige klubber 

(såfremt de vil søge rådighedsbeløb), og 

kan ved denne lejlighed få en status på 

aktivitet mv. i de enkelte klubber. Samtidig 

sikrer man at beboerrådet ikke 

allokerer penge til klubber som ingen akti-

vitet har, og at beboerrådet kan tilpasse 

rådighedsbeløbenes størrelser i forhold til 

de enkelte klubbers behov, aktivitet og 

medlemsantal. Formålet med dette forslag 

er altså ikke at tage penge fra klubberne 

eller at genere formændene, men i stedet 

at give beboerrådet bedre mulighed for at 

rette midler derhen hvor de gør mest gavn

(så der ikke allokeres rådighedsbeløb årligt, 

som aldrig røres). Det foreslås at reglerne 

træder i kraft med begyndelse af det nye 

regnskabsår 1. august 2018. Denne dato 

annulleres alle klubbers tidligere rådig-

hedsbeløb (allerede foretagne indkøb før 

denne dato kan naturligvis refunderes). For 

at have adgang til et rådighedsbeløb efter 

denne dato, kræver det altså at de respek-

tive klubformænd søger og får bevilliget et 

rådighedsbeløb efter de nye regler (f.eks. 

på næste møde i start-juni, eller ved først 

møde i efteråret i start-september). Klub-

formændene skal naturligvis informeres 

om dette nu, så de er opmærksomme på 

ændringen og har mulighed for at søge om 

et rådighedsbeløb efter de nye regler. 

Der blev talt om at rykke årsperioden så 

den følger kalenderåret i stedet for at den 

løber fra August til Juli. Samt at der ønske 

en kvittering v. indkøb af nyanskaffelser, 

vedligeholdelse mm. Til klubberne, som 

bevis at pengene rent faktisk er brugt her-

til. 

Der kommer et møde igen i februar sam-

men med alle klubbernes formænd/

forkvinder ;), hvor man skal ansøge om det 

nye års årsbeløb til sin klub. 

Stemmer for: 10 og hermed godkendt og i 

kraft træder pr. februar 2019. 

C: Afholdelse af cykeloprydning i efteråret 

2018 (V) - v. Rasmus Simling Kristensen 

Det ønskes at der i lighed med de foregå-

ende år, arrangeres og gennemføres en 

cykeloprydning på Kollegiet – således at 

efterladte og hensatte ejerløse cykler i cy-

kelstativerne og cykelskurene fjernes, og 

giver bedre plads til de resterende cykler. 

Det vil være passende at gennemføre den-

ne cykeloprydning i slutningen af septem-

ber eller starten af oktober, og da der skal 

varsles tre måneder før skal det igang-

sættes nu før sommerferien. Det foreslås 

derfor at udbyde arbejdet med at arrange-

re og afholde cykeloprydningen som et 

lønnet projekt for en eller to beboere, med 

en lønramme på totalt 20 timer til planlæg-

ning, varsling og afholdelse af cykelopryd-

ningen (dette inkluderer bl.a. postkasseud-

deling af strips og varslingsbreve, produkti-

on, ophæng og nedtagning af plakater, 

kommunikation med beboerne og politiet 

samt gennemførslen af selve oprydningen). 

I 2017 lå det samlede timetal på 16,75 ti-

mer. På grund af den lange tidshorisont 

arbejdstimerne er spredt ud over, ønskes 

det at bevillingen af løn til dette projekt 

friholdes fra det vanlige forældelseskrav på 

tre måneder, som besluttet på sidste bebo-

errådsmøde. Alle stemmer for at cykelop-

rydningen afholdes i efteråret 2018. 

 

D: Ansættelse af en eller to beboere til 

cykeloprydning 2018 (V) - v. Rasmus Sim-

ling Kristensen 

Der søges en eller to beboere til at stå for 

at arrangere og afholde cykeloprydningen i 

slutningen af september eller starten af 

oktober 2018. Opgaven består bla. i vars-

ling af beboerne per mail og ved hus-

standsomdeling af varselsbreve og strips, 

produktion, ophængning og nedtagning af 

plakater, kommunikation med politiet og 

beboerne samt selve gennemførslen af 

cykeloprydningen. Projektet udbydes som 

lønnet projekt og aflønnes efter det reelle 

timetal brugt, dog med en maksimal total-

lønramme på 20 timer i alt. (Punktet frafal-

der såfremt punkt C ovenfor ikke vedta-

ges). Adrian C24, Kasper P16, Josephine 

B56 har meldt sig til dette og 8 stemmer 

for. 
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E: Forplejning ved cykeloprydning 2018 (V) 

– v. Rasmus Simling Kristensen 

Cykeloprydningen i slutningen af septem-

ber eller starten af oktober afholdes med 

hjælp fra frivillige kollegianere som møder 

op og hjælper til på dagen. Som tak for 

hjælpen har beboerrådet de tidligere år 

dækket forplejning efter arbejdet, i form af 

pizza og sodavand til de fremmødte. Belø-

bet der søges afhænger således af antallet 

af fremmødte – ved cykeloprydningen i 

2017 lød denne omkostning på 1.115 kro-

ner. På grund af den lange tidshorisont 

indtil udgiften afholdes, ønskes det at den-

ne bevilling friholdes fra det vanlige foræl-

delseskrav på tre måneder, som besluttet 

på sidste beboerrådsmøde. (Punktet frafal-

der såfremt punkt C ovenfor ikke vedta-

ges). 

Stemmer for at brug penge til forplejning; 

10 stemmer for. 

F: Indmeldelse som ny formand af Film-

klubben. V. Steffen Sean Klausen L-06 

Siden det fremstår at Filmklubben i øjeblik-

ket står uden en formand, ønsker jeg at 

melde mig som ny formand for klubben. 

Steffen ønsker at blive formand for film-

klubben, yderligere er der problemer med 

indgang til filmklubben; 9 stemmer for og 

dermed er Steffen blevet den nye formand 

for Filmklubben og han får rettet op på 

problemerne i forbindelse med adgang til 

rummet. 

G: Kano og kajak-klubben søger om 

23.000. v. Ask Nansen 

Til indkøb af kajakker og reparationer. 

Ny i køb er ca. 14000 kr og reparationer er 

9.000 kr 

Reparationer er div. Glasfiber forstærknin-

ger, samt sæder mv.  

Det er blevet nødvendigt at udskifte nogle 

af vore ældre kajakker ”De Gule og Grøn-

ne” efter som de er sødygtige, mangler 

fæstenet for sæder mv.  

Vi er så heldige at have fået et godt tilbud 

for nogle kajakker til 3200 pr stk.  Der ud-

over mangler en del af kanoerne nye låse 

og wire.  

Låsene koster 320 kr pr. stk. og mangler vi 

6 stk af.  

Samt 6 stk wire. til 80 kr pr. stk. 

Der udover mangler vi også nogle padler  

Stemmer for: 9 

Stemmer blankt: 1 

Det er hermed bevilliget 

H: Oprettelse af parkerings zone for Dele-

bilordninger. V. Ask Nansen -> diskuteres 

På en del uddannelse institutioner er der 

oprettet parkerings zoner for forskellige 

Delebilordninger som f.eks. Green mobi-

lety, og drive now. Derfor tænkte jeg at det 

ville være en fantastisk ide at på rette en 

parkerings zone på et område af kollegiet 

parkeringspladser. Så man kunne lave en 

samkørsel f.eks. fra DTU, KU, samt Ikea og 

afslutte turen på kollegiet. Tænker at par-

kerings zonerene skal være ved AB og foran 

Vaskeriet for synlighedens skyld.  

- Finde ud af om omkostningerne 

- Høre om firmaet overhovedet er interes-

seret i at opsætte en station her 

- Høre hvor mange fra kollegiet overhove-

det er interesseret i dette 

Ask fremmødte endelig og besvarer oven-

stående spørgsmål for os: 

Lyngby-delbilsordning vil ikke have nogen 

under 25 derfor kunne evt. Green mobilety 

el. drive now. 

Der må maks. stå 3 biler her pr. firma, dvs. 

er du den fjerde må du ikke afslutte din 

rejse her. I starten ønsker de ikke at opstil-

le lade stationer, men starte en prøveperi-

ode uden. 50 viste interesse på Facebook. 

Da det er muligt at få en uforpligt prøvepe-

riode på et halvt år med udbyderne Green 

mobilety og drive now, 3 biler pr. firma vil 

vi gøre dette og opstætte dem på parke-

ringspladserne foran vaskeriet og AB. 

Dette blev der stemt om: 

9 stemmer for 

1 stemmer blankt 

Dette er godkendt. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

11) Evt. 

Jobopslag i forbindelse med ny nøglebærer 

skal tages op til næste møde. 

Kældercafeen har reduceres deres udgifter 

til Colakoncernen 

Evt. ændring af Europarks regler, så man 

online skal registrere sin nummerpladen og 

evt. besøgendes kan evt. aktiveres for en 

24-timers periode. Mere konkret informati-

on og afstemning opfølger til næste møde. 

12) Ny mødedato:  

Beboerrådsmødet i juni er aflyst pga. in-

gen indkommende punkter. 

Svar på Brain Gym: 1: Litauen, 2: Slovenien, 3: Bulgarien, 4: Albanien, 5: Kroatien 
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  På udveksling i Tyskland, del 2 

Efter orienteringsuge og semesterstart i 

Karlsruhe tænker jeg, at det må være på 

tide at gøre status: Hvordan er starten på 

semestret forløbet? Hvordan er undervis-

ningsformen og studielivet i Tyskland? Og 

hvordan vænner man sig til de nye omgi-

velser? 

Alt dette prøver jeg at besvare i denne 

del. 

 

De fleste af indtrykkene af byen og omgi-

velserne havde jeg taget i marts i uge 11 og 

uge 12, da jeg var hernede til at modtage 

mit kollegieværelse og deltage i oriente-

ringsugen. Derfor var det ikke en fuldstæn-

dig ukendt by, da jeg vendte tilbage for 

alvor den 13. april for at starte på seme-

stret den 16. april. Dog startede studierne 

nu, og nu skulle jeg i gang med den egentli-

ge hverdag. 

Undervisningen på KIT 

Undervisningen på Karlsruher Institut für 

Technologie begyndte den 16. april. På 

forhånd havde jeg sat mig ind i skemastruk-

turen for universitet og prøvet at danne 

mig et overblik over de forskellige bygnin-

ger og møderum, som min undervisning 

skulle foregå i. Til at starte med kan man 

godt blive lidt forvirret, idet KIT er lige så 

stort som DTU, og jeg husker selv hvordan 

mine første dage på DTU var: Man skulle 

lære, hvordan man finder rundt. Heldigvis 

er stort set alt min undervisning i den sam-

me bygning tilhørende Institut für Straßen– 

und Eisenbahnwesen, så det var en klar 

fordel. 

Forelæsningerne på KIT er dog længere 

end på DTU. Her varer de halvanden time 

ad gangen efterfulgt af pauser 

på et kvarter, og så er det vide-

re til en ny forelæsning. Dog 

blev jeg hurtigt klar over, at 

undervisningen her er anderle-

des end på DTU, idet at der her 

stort set udelukkende er tale 

om forelæsninger og altså ikke 

efterfølgende grupperegning + 

sparring om diverse opgaver, 

som skal afleveres. For afleve-

ringsopgaver findes der stort set 

ikke, i hvert fald ikke inden for mine egne 

kurser. Med andre ord: Der er en højere 

grad af selvstudie, og man har et større 

ansvar for sin egen læring. 

En pendant til InsideDTU med forelæs-

ningsmateriale findes der også her, dog er 

det ikke nødvendigvis i alle kurser, at det 

benyttes, og det er ikke alle forelæsere der 

uploader sine slides. Den mest bemærkel-

sesværdige oplevelse var dog, at to af mine 

kurser ikke havde forelæsningsslidesne 

tilgængeligt online, men de kunne købes 

udprintet hos en sekretær! Til gengæld er 

jeg sluppet for at købe bøger til mine kur-

ser, da alt dybest set står beskrevet i un-

dervisernes forelæsningsslides. 

Ellers ligner studielivet—rent socialt—

meget studielivet på DTU. Der er fredags-

barer, og skulle man have lyst til en øl en 

anden dag end udover fredage, er der også 

gode muligheder for det. Hertil skal det 

også siges, at priserne på øl generelt ligger 

lidt lavere end i Danmark. 

Alt går en smule trægt i begyndelsen 

At alt ikke nødvendigvis er en dans på ro-

ser, når man starter med noget nyt i nye 

omgivelser i et helt andet land, er nok gan-

ske velkendt for de fleste. Sådan var det 

også for mig i de første forelæsningsuger, 

idet jeg var irriteret over, at der ikke var 

opgaver til pensummet, så man kunne få 

det bearbejdet ”under huden”. Til gengæld 

bliver der gjort meget for nye studeren-

de—også for udvekslingsstuderende, der 

kun er her for et semester. 

For at starte en ny hverdag prøvede jeg 

ligeledes at danne mig et overblik over de 

forskellige aktiviteter; dels dem der bliver 

arrangeret af ESN Karlsruhe (Erasmus Stu-

dent Network) og dels de aktiviteter og 

fordele, som universitetet selv stabler på 

benene. Mulighederne er derfor mange for 

at mødes med tyske unge og de øvrige ud-

vekslingsstuderende. Desuden tog jeg selv 

initiativ til at tage på ture til andre byer i 

området med andre Erasmusstuderende, 

f.eks. til den smukke by Heidelberg 50 km 

fra Karlsruhe og til Strasbourg som næsten 

kun ligger lige ovre på den anden side af 

den tysk/franske grænse (som der kun er 

20 km til fra Karlsruhe). 

Derudover startede jeg op som bartutor på 

kollegiet, hvilket er et andet ord for en bar-

tender. Derfor kunne jeg holde mit barten-

der job i Kældercaféen hjemme på Ny-

brogård i live hernede. 

 

Man kan også med fordel prøve det lokale 

køkken hernede. Karlsruhe ligger i delsta-

ten Baden-Württemberg, hvor lokale retter 

f.eks. er Flammkuchen (næsten som en 

slags pizza, bare tyndere og med creme-

fraiche fyld med løg, bacon og nogle gange 

ost på), Maultaschen (en slags dejklumper 

med fyld i, f.eks. Kød og grøntsager såsom 

spinat) og Spätzle (en slags små gnocchier 

serveret med f.eks. Linser, øvrige grøntsa-

ger og kød) - der er også en særlig variant 

med ostesauce kaldet Käsespätzle (denne 

ligger dog tungt!). 

 

Alt i alt vil jeg kun give alle det råd at få 

stablet så mange aktiviteter på benene og 

deltage i så mange arrangementer som 

muligt, når man er af sted. Så går den før-

ste tid i hverdagen lidt lettere. Ellers er det 

også en god idé at få snakket med andre 

udvekslingsstuderende om sine oplevel-

ser—man finder meget hurtigt ud af, at 

man ikke er alene med sine udfordringer. 

Og man finder også ud af, at aktiviteterne 

og undervisningen på (tekniske) universite-

ter kan være meget forskellig, men så er 

man den erfaring rigere. 

 

 

    Frederik, H2 
En af udflugterne gik til Strasbourg. Her langs floden 

Ill. 
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Bruchetta (2 pers.) 

- 2 skiver brød 

- 1 tomat 

- 1/rødløg 

- 1/4  peberfrugt 

- 1 spsk. frisk basilikum 

- 1/ fed hvidløg 

- 3 spsk. olivenolie 

- Salt, peber 

 

Fremgangsmåde: 

Hak tomat, basilikum, peberfrugt og 

rødløg fint, og bland det i en skål. Pres 

hvidløgsfeddet ned i skålen, og tilsæt 

salt og peber.  

Et tyndt lag olivenolie smøres på begge 

sider af brødene hvorefter de steges 

på en pande over fuld varme i ca. 30 

sekunder på hver side. 

Til sidst serveres brødene med grønt-

sagssalsaen ovenpå. 

 

 

 

 

 

 

Brændenældesuppe (2 

portioner): 

 

- 400 g brændenælder 

- 150 g skvalderkål 

- 5 stk. kartofler 

- 1 stk. hvidt løg 

- 2 fed hvidløg 

- 1 stk. bouillonterning 

- 4-5 dl. fløde 

- Salt, peber, basilikum 

 

Fremgangsmåde: 

Kartofler sættes over kog mens bræn-

denælder og skvalderkål skylles. Løg 

skæres i grove stykker. Brændenælder, 

skvalderkål, løg, hvidløg lægges i gry-

den med kartoflerne. En bouillonter-

ning blandes op med kogende vand i et 

glas, og hældes i blandingen, som ko-

ger sammen i 15 minutter, hvorefter 

det overskydende vand hældes fra. 

Dernæst blendes hele blandingen med 

en stavblender direkte i gryden. Salt, 

peber og basilikum tilføjes efter behag. 

Fløde blendes i til sidst. 

 

Rabarberkage: 

Rabarberkage 

- 500 gram rabarber 

- 100 gram smør 

- 1 æg 

- 200 gram sukker 

- 1 spsk. vanillesukker 

- 75 gram kokosmel 

- 50 gram mandler 

- 175 gram hvedemel 

- 2 tsk. Bagepulver 

- 1.5 dl. Sødmælk 

 

Fremgangsmåde: 

Rabarberne vaskes og snittes 

fint. Smør og sukker piskes i en skål 

godt sammen med ægget.  

Mel, bagepulver, vanillesukker, kokos-

mel, groft hakkede mandler samt  sød-

mælk tilsættes, hvorefter rabarber-

stykkerne røres i massen. 

 

Dejen hældes i et smurt ovnfast fad 

eller bradepande (ca. 23x33 cm.) og 

bages ved 175 grader i ca. 50 min. 

 

Kan med fordel serveres med vaniljeis.  

NybroTidendes Junimadklumme: 

Endelig sommer! 

Så er det endelig blevet sommer! Sommerens retter er ofte lette – både i kon-

sistens og med hensyn til tilberedning. Her har vi på NybroTidende fundet 

frem til et par retter, hvis hovedingredienser kan findes rundt omkring på 

kollegiet. Retterne bliver dermed både bæredygtige og billige. Bon appetit! 

-Clara,K-55 
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Dette er den sidste artikel omkring gan-
gene inden at NybroTidende går på 
sommerferie. Vi kommer tilbage til 
efteråret hvor vi starter op igen.  
 
Ligesom at AB-bygningen er tæt på va-
skeriet, så ligger EF-bygningen tæt på 
storskrald. Det lyder måske ikke som 
det fedeste, men man kan finde en 
masse gode ting som folk åbenbart 
smider ud. Jeg har en gang fundet en 
kollegiehylde derhenne i perfekt stand. 
Den var måske en smule beskidt, men 
der var intet galt med den.  

 

Hvis vi starter ovenpå. Jeg kom ind fra 
lejlighederne hvor jeg hørte musik 
komme fra et af køkkenerne. Men der 
var ingen mennesker at se overhove-
det. Køkkenet var mørklagt, men radio-
en kørte for fuld skrue.  
 
Jeg mødte ingen mennesker, men der 
var masser af tegn på liv. Der var en 
tom energidrik i en vindueskarm, hvor-
på selve vinduet havde to klistermær-
ker hvor der stod ’just married.’ Det 
lignede også at der var et lille loppe-
marked henne af gangen. Der var poser 
med notesbøger, farverige knager, en 
paraply og masser af andre ting man 
ikke lige kunne se hvad var. 
 
Der er måske ikke nogle vægmalerier 
ovenpå, men der er masser af ting at 
kigge på alligevel. Der er ret så mange 
tegneserier, avisudklip der siger: 
’Forførende duo. Vi kammer over, men 
vi gør det med manér… og vi har kun 
set begyndelsen! Nu skal vi bare give 
den gas.’  

Nedenunder er der et abstrakt vægma-
leri af en gruppe af mennesker der dan-
ser nøgen i en cirkel. Der er også en der 
har tegnet med en rød tusch en meget 
fin tegning der kan ses i enden af artik-
len. Det er også hvad man ville kalde en 
abstrakt gengivelse.   

De er vilde med klistermærker neden 
under. Der er klistermærker overalt, på 
de tre opslagstavler som de har, der er 
er en stor en på dørhåndtaget der lig-
ner en gul Power Ranger. Der er endda 
klistermærker på lamperne. 

Noget jeg har lagt mærke til de gange 
jeg har været ovre i EF er at nedenun-
der er der mangle huller i loftet. Der er 
tre steder hvor man kan se op til røre-
ne. Det er ret så mørkt og beskidt, men 
det giver alligevel en rigtig god stem-
ning. Det minder mig ret så meget Ali-
en filmene. At der kommer et frådende 
rumvæsen springende ned på din ryg 
når man går ned af gangen. Eller at 
man bliver nød til selv at kravle derop 
fordi en velociraptor dinosaur jagter 
dig ligesom i Jurassic Park.  

Jeg mødte heller ikke nogen nedenun-
der, men jeg kunne høre masser af liv 
fra et af køkkenerne. Jeg tror at de så 
en film ret så højt. Det lød som en 
spændende marine action thriller med 
en smule romance i. Da jeg bankede på 
var der dog ingen som åbnede, så det 
kan godt være at Tv'et bare kørte lige-
som radioen ovenpå. Det kan også godt 
være at folk var der, men at de ikke 
hørte mig, fordi de var så investeret i 
filmen. Det var en smule uhyggeligt 
med det hele, men det ville jeg sige at 
det var ret fedt. 

Gangene på kollegiet: EF 

Agnes, O4 
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Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden information du kunne tænke dig at få 

med i tidsskriftet?  Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 

      Månedens app(s): Sommerspecial! 

30. maj-3. juni: Distortion 

1. juni: Mælkens dag 

5. juni: Grundlovsdag og Fars dag 

14. juni: International bloddonordag 

14. juni-15. juli: VM i Fodbold i Rusland 

15. juni: Valdemarsdag 

16. juni: Hawaiifest i KælderCaféen 

21. juni: Årets længste dag 

21.-23. juni: COPENHELL 

22. juni: Grøn Dyst på DTU. 

23. juni: Sankt Hans 

30. juni: Roskilde Festival starter 

Sommeren står for døren og dermed skal der badning 

på programmet! Om du enten er til badning i havet 

eller til solbadning på stranden eller andre steder, er 

det måske en god idé at kende lidt til vandtemperatu-

ren og UV-indekset på forhånd. Se med her, hvordan 

det kan gøres! 

 

1. Badevand 

App’en Badevand, som er udviklet af hjemmesiden 

Badevand.dk, kan du få oplysninger om en lang række 

badesteder i Københavnsområdet og ikke mindst i 

Østjylland. App’en kan give informationer om vandets 

temperatur, lufttemperaturen samme sted og ikke 

mindst om vandets kvalitet. Sidstnævnte indikeres 

vha. flag, hvor et grønt flag indikerer god kvalitet, 

mens et rødt indikerer dårlig vandkvalitet. Et gult flag 

indikerer ”ingen varsling” og et gråt flag betyder 

”ingen data”. App’en kan downloades gratis til IOS 

(App Store) og til Android (Google Play). 

2. UV-indeks 

Er du til solbadning, kan App’en UV-indeks, som er ud-

viklet af Kræftens Bekæmpelse, TrygFonden, Sund-

hedsstyrelsen og Miljøministeriet, være en god idé for 

dig. Denne  giver dig oplysninger om forventede UV-

indekser for ind– og udland, og der kan også ses en 

prognose for de kommende dage. Derudover giver 

app’en også gode råd til solbeskyttelse, og det er mu-

ligt at tilføje favoritsteder og samtidig få advarsler for 

det pågældende sted, hvis UV-indekset bliver højt.  

App’en er tilmed helt gratis gennem både App Store 

og Google Play. 

 

Med disse ord ønskes alle på Nybrogård en dejlig som-

mer! :) 

    

       -Frederik  H-2 

Hvilke europæiske lande tilhører flagene?  

 

1.  ___________________________ 

2.  ___________________________ 

3.  ___________________________ 

4.  ___________________________ 

5.  ___________________________ 

Se svar nederst på s. 8 


