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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  

Foråret står nu for alvor for døren, og her i år falder påsken 

tilmed i april—en ganske sen en af slagsen når man har 

sammenlignet det med de forrige år! 

Derfor har vi denne gang valgt at sætte påsken på menuen i 

månedens madklumme. Men inden du kommer så langt, 

kan du læse meget mere om hvad der rører sig i verden og 

ikke mindst på kollegiet: Nybrogård har nemlig fået ny for-

mand for beboerrådet, og vi har derfor taget en snak med 

ham for at høre om hans syn på at være ny formand. Mang-

ler du at gøre en god gerning, kan du få en god idé til dette 

på side 3! 

Ellers er det bare at læne dig tilbage og nyde dette nummer 

af NybroTidende! :) 

  

 

 

 

 

Ny beboerrådsformand, s. 5 

  

 

 

 

Brexit—hvad nu?, s. 9 

 

 

A) NybroTidende på køkkenerne 

Overordnet set var alle enige om at de 

kunne nøjes med et eksemplar. Hos EF-

lige var de for at kun et eksemplar bliver 

udgivet, CD-lige syntes det var en god 

idé at vælge engelsk, da de mente at 

det er et sprog alle kan. PR-lige syntes 

det var okay med at have den danske 

version online og at det ville være fint 

nok med den engelske version som 

print, det kunne de godt nøjes med. 

Frederik fra Nybroti-dende foreslog at 

lave en tilmeldingsmulighed, så køkke-

nerne selv kan vælge hvilken version de 

ønsker at modtage, samt at lejligheder-

ne evt. kunne tilmelde sig hvis de ønske 

at modtage Nybrotidende fysisk. Dog 

blev det også nævnt at det rent logistisk 

vil være svært at holde styr på, da der 

på Kollegiet er mange køk-kener og lej-

ligheder.  Ydereliger blev der talt om at 

fastlåse Nybrotidende på Kollegiets FB-

siden, så den er nemmere tilgængelig. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 9. april 2019 

kl. 19.00 i GH-kælderen. 

 

 

 

 

Redaktionen siger god påske! 

 

 

 

 

 Bloddonation, s. 3 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

 Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Frederik, N29(næstformand) Kasper Hansen, P16 Er det dig? Lea, L06 

Rasmus, S21 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Er det dig? Jacob, B51 

Formand:      Mads, E31 Josephine, B56     

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

AB-ulige:      Mangler  Mads, E31 Kim, E21 

              Revisorer    

AB-lige:        Mangler  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Steffen, L06 

CD-ulige:     Casper, C27 NybroTidende     

  Clara Schou, K55 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Marie, D60 Agnes Jensen, O4 Er det dig? Er det dig? 

                       Patrick Aagaard, M63    

EF-ulige:      Victor, E33 Frederik Holgersen, H2 Musikrum FC Nybro Chicks 

  tidende@nybro.dk Andreas, M02 Er det dig? 

EF-lige:        Mads, E31     

  Sekretariatsgruppen/fremleje 
Hundeklubben 

Lærke, H56  

GH-ulige:     Mangler Kontortid: Mandag 19:00-20:00   

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Peter Jon, G28 i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Mangler   Service 

                      Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

JK-lige:        Mangler Kontortid: Tirsdag Kasper CD-kælder 

                      19:30-20:30 i GH-kælderen. Tlf.: 26 81 15 01   

LM-ulige:    Mangler E-mail: klage@nybro.dk 
Peter Jon 

Tlf.: 61 91 97 92  
Cykelværksted 

                     Tlf.: 21 48 54 55 Patricia LM-kælder 

LM-lige:      Mangler   Tlf.: 61 71 93 10   

                  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 

                    Anna, S15 Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00  

ST-lige:       Marianne, T46 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: Frederik, H2  Suppleant: Emma, R64 

M, O og S: Mangler  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 

 

 

 

 

 

Man behøver hverken at kunne HLR eller 

være verdensmester i bandagering (selvom 

førstehjælpskurser er ideelle at have!) for at 

kunne være livredder. Du kan redde et an-

det menneskes liv ved bare at lægge sig ned 

og lukke øjnene.  

 

Der er mange gode grunde til at blive 

bloddonor:  

-Mulighed for at redde et andet menneskes 

liv  

-God samvittighed 

-Man får sin blodtype at vide  

-Man kan gratis få tilsendt jerntabletter 

hvis man lider af jernmangel 

-Muligvis overvindelse af skræk for nåle 

-Konkurrencer og andre medlemsfordele 

 

 

Tappesteder 

Der findes mange steder at donere blod. 

Stort set alle Danmarks hospitaler har en 

bloddonationsafdeling (Gentofte har dog 

kun plasmatapninger – se mere på hjem-

mesiden).  

En del større arbejdspladser, såsom Novo 

Nordisk og Ørsted, har desuden tappeste-

der (primært for ansatte); også DTU Lyngby 

campus. Desuden holder Lyngby Stadion 

(Lundtoftevej 53) i perioder åbent for tap-

ning for alle. 

 

 

 

Billede fra 

vaskeriet 

 

 

Karantæneregler 

Før man kan donere blod, er der dog en 

række forbehold man skal tage i betragt-

ning. Listen over faktorer, der kan sætte én 

i karantæne er nemlig virkelig lang! De hyp-

pigste årsager til karantæne blandt unge er: 

-Diabetes (permanent udelukkelse) 

-Feber over 38 grader (2 uger karantæne 

efter man er blevet helt rask) 

-Graviditet (både under og 6 måneder efter 

fødsel eller abort) 

-Kønssygdomme (4 måneders karantæne) 

-Narkotika (1 måneds karantæne – has kun 

1 døgn) 

-Piercinger (4 måneders karantæne) 

-Rejser (se rejsekarantænekort på bloddo-

nor.dk) 

-Tatoveringer (4 måneders karantæne) 

Man får typisk at vide, at det donerede 

blod går til akut blodtab, men det er faktisk 

kun 12%. Se selv her: 

 

 

 

 

 

 

Læs 

mere og opret dig som do-

nor på: bloddonor.dk 

Billeder fra: boddonor.dk 

-Clara, K-55 

Er du en ørn til at skrive artikler om 

stort og småt? Vil du gerne arbejde for 

kollegiet? Så er det måske dig, vi leder 

efter! 

 

NybroTidende søger tre nye redaktører 

med start i august 2019 - og der er mu-

lighed for at én kan starte tidligere 

efter ønske. 

Om stillingen: 

NybroTidende er kollegiets interne 

avis, der udkommer alle måneder und-

tagen januar, juli og august. Avisen dri-

ves af tre redaktører, der alle er beboe-

re på kollegiet, samt en oversætter, der 

også bor på kollegiet. 

- Som redaktør aflønnes 

du med 149,51 kr. i timen 

- Arbejdstiden er variabel 

da den ligger meget op til 

dit eget tidsforbrug, men 

den ligger ofte på mellem 

5-15 timer månedligt 

(med maks. på 15 timer) 

- Som redaktør har du 

stor valgfrihed: Du og de 

øvrige redaktører bestemmer selv, 

hvad du/I skriver og hvornår du/I skri-

ver det 

- Det eneste du skal sørge for er at 

overholde deadlines og bringe referat 

og indkaldelse fra Beboerrådet 

- Avisen skrives månedsvist bagud. Det 

vil sige, at september-nummeret skri-

ves i august. 

- Avisen skal skrives på dansk 

Lyder det som noget for dig? Så 

skriv en mail til tidende@nybro.dk. 

Vi ser frem til at høre fra dig! :-) 

Er du vores nye redaktør? 
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Side 4 

Den kinesiske 

købmand 

 

Er du vild med det 

orientalske køkken? Eller kunne du bare 

træt af flødekartofler og krebinetter? Så 

kan det være, at du skal prøve at besøge 

Den Kinesiske Købmand, som befinder sig 

lige ved Nørreport Station. 

 

NybroTidende har været en tur forbi og se 

på de forskellige varer i denne specialvare-

butik. 

 

Man kan få alt fra japansk sodavand 

(navn) til skaldyr i kilovis og sågar tørret 

blæksprutte som snack. 

 

 

 

 

Nudler er der også rigeligt af i mange for-

skellige varianter, som man ikke finder i 

Netto. 

Foruden te, urter, orientalske krydderier 

og de japanske ’Mochies’ samt ’Pockies’ i 

forskellige varianter. 

 

 

 

Forskellige former for sake 

kan også fås til den fair pris 

af 95 - 98 kr. 

 

Det er heller ikke mange 

steder man kan få 4,5 kg. 

Jasminris 

 

Den Kinesiske Købmand har 

også en mindre afdeling i 

Torvehallerne næsten lige 

ved siden af. 

Adresse: Nørre Voldgade 54, 1358 Køben-

havn K 

Åbningstider:  

Mandag-fredag: 10-18 

Lørdag:10-16 

Søndag: Lukket 

Se mere på: denkinesiskekøbmand.dk eller 

Facebooksiden: Den Kinesiske Købmand 
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Side 5 

 

Beboerrådet og Brættet har fået ny formand! 
Beboerrådet og brætspilsklubben har 

fået ny formand, nemlig Mads Mikkel-

sen fra E31! NybroTidende har taget 

en snak med ham for at høre om hans 

nye formandskab. 

- Hvad ønsker du af dit formandskab? 

Den primære grund til at jeg har meldt 

mig som formand er mit ønske om at 

de forskellige klubber skal blive ved 

med at eksistere. Jeg synes det gør kol-

legiet meget bedre at der er en masse 

sociale og aktive tilbud som man kan 

benytte sig af. 

- Hvordan tror du at beboerrådet får 

flere medlemmer? 

Jeg vil prøve at få spredt et budskab 

om at det er vigtigt at hvert køkken er 

repræsenteret. Det er fællesskabet her 

på kollegiet det hele handler om, så 

hvorfor ikke deltage i det? 

- Hvad har du af planer for beboerrå-

det? 

Jeg har planer om fortsat at imøde-

komme forslag fra beboere og se om 

disse kan blive en realitet. Derudover 

håber jeg at kunne få lokket flere til at 

engagere sig i  kollegielivet med mere 

end bare at bo her, men også bidrage 

til fællesskab på tværs af køkkener-

ne.  

 

Brættet: 

- Hvad er dine planer for klubben? 

Mine planer for klubben er overord-

net set bare at der skal spilles en 

masse brætspil. Jeg vil forsøge at 

købe en masse nye brætspil ind så vi 

har et større udvalg. 

- Hvordan tænker du at klubben skal 

forandres? 

Jeg ved ikke meget om hvordan 

klubben var tidligere, da jeg først 

flyttede ind i september 2018. Jeg 

kan derfor ikke sige noget om ift. 

tidligere men mine planer er at man 

altid er velkommen til at låne en nøgle, 

så man kan komme ned og spille med 

sine venner eller andre fra kollegiet. 

Derudover håber jeg, at kunne lave 

nogle brætspilsaftener hvor jeg selv vil 

være til stede og invitere hele kollegiet 

til at joine. 

- Hvordan tror du at klubben får flere 

medlemmer fra kollegiet? 

Ift. flere medlemmer tænker jeg at da 

vi starter på 0 eftersom klubben har 

været lukket i et stykke tid, så skal vi da 

hurtigt få nogle flere. At vi bliver man-

ge synes jeg ikke er essentielt men jeg 

håber bare at dem som nyder brætspil 

kan få nogle hyggelige stunder. 

- Hvilke aktiviteter forventer du, at der 

sker i klubben? 

Aktiviteter er som sagt i 1. omgang 

brætspilsaftener. 

  

Vi er kommet til den tredje og sidste 
del af vores lille miniserie omkring 
kærligheds-helligdage. Denne gang ser 
vi på et fænomen der bliver kaldt 

Black Day (Koreansk: 블랙데이). 

Black day holdes hvert år d. 14. April, I 
Sydkorea. Selve dagen fokuserer på sin-
gler der ikke havde nogen at fejre 
hverken Valentinsdag (d. 14. Februar) 
eller White Day (d. 14. marts) med eller 
som ikke fik nogle gaver/kort disse dage.  

Noget som er populært er at disse sin-
gler samles for at have medlidenhed med 
hinanden og en form for følelse af at 
man ikke er alene. Desuden er det en 

god måde at møde nye 
mennesker på (evt romantisk 
set). Man møder op et sted 
med sort tøj på og spiser som 
regel en ret (typisk takeaway 
versionen) kaldet 

jjajangmyeon (짜장면) som er 

en ‘kinesisk’ inspireret 
nudelret der burger en speciel 
sort bønnepasta (se billede). 

Dagen har en stor betydning 
for firmaer, som burger dagen 
til at sælge deres varer. Der bliver holdt 

events I alle former, såsom f.eks. Speed-
dating, jjajangmyeon spisekonkurrencer 
og generelle udsalg. 

Noget som måske kunne se som vestens 
ekvivalent for denne dag kunne f.eks. 
Være Singles Awareness Day eller bare 
Singles Day.  

3: Black Day 
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Side 6 

Referat af beboerrådsmøde 
1) Fremmødte: Josephine B56, Keegan 

O02, Marie D60, Kasper P16, Rune S02, 

Ditlev T47, Steffen L06, Mads E31, Pe-

ter G28, Viktor E33  

2) Valg af ordstyrer og sprog: Ordsty-

rer: Keegan O02, Sprog: Dansk  

3) Antal stemmeberettigede: 8  

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt  

5) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt  

6) Økonomi: Det blev nævnt: at aktiv-

festen var blevet afholdt og at der sam-

let set var blevet brugt 2800 kr. for 

mad og 2500 kr. for drikkelse, hvilket er 

blevet overført til Kældercafeen og Ka-

sper P16, som lagde ud for maden.  

7) Øvrige meddelelser:  

8) Evt. gennemgang af referat fra sid-

ste bestyrelsesmøde eller dagsorden 

før det næste:  

9) Indkommende punkter:  

A) Formandsposten for Brætspilsklub-

ben v. Mads E31  

Til AFSTEMNING  

Under forrige møde, som blev afholdt 

den 5. februar 2019, informerede Mads 

E31 at han ønskede at stille op som 

formand for brætspilsklubben, da klub-

ben pt. står uden formand, hvis ingen 

andre ønsker at stille op til posten, så 

stemmes der om, at Mads E31 bliver 

formand eller ej.  

Det blev stemt: 7 stemmer for, og her-

med er Mads E31 formand for Bræt-

spilsklubben. 

A) Nybrotidende på køkkenerne  

Til DISKUSSION OG AFSTEMNING  

Punkt videre taget fra sidste møde, 

hvor det blev diskuteret om, i forbindel-

se med digitaliseringen af Nybro-

tidende til lejlighederne, i hvor fjernt, 

dette også skulle ske for køkkenerne, 

eller om det kan nøjes kun at printe den 

engelske eller den danske version (for 

mere information se referatet fra sidste 

beboerrådsmøde). Da foregående 

punkt kun omfattede lejlighederne, 

havde beboerrådsrepræsentanterne 

ikke haft mulighed for at diskuterede 

det vedrørende køkkenerne, derfor vil 

det blive gjort under dette punkt.  

Det blev talt om: Overordnet set var 

alle enige om at de kunne nøjes med et 

eksemplar. Hos EF-lige var de for at kun 

et eksemplar bliver udgivet, CD-lige 

syntes det var en god idé at vælge en-

gelsk, da de mente at det er et sprog 

alle kan. PR-lige syntes det var okay 

med at have den danske version online 

og at det ville være fint nok med den 

engelske version som print, det kunne 

de godt nøjes med. Frederik fra Nybroti

-dende foreslog at lave en tilmeldings-

mulighed, så køkkenerne selv kan væl-

ge hvilken version de ønsker at modta-

ge, samt at lejlighederne evt. kunne 

tilmelde sig hvis de ønske at modtage 

Nybrotidende fysisk. Dog blev det også 

nævnt at det rent logistisk vil være 

svært at holde styr på, da der på Kolle-

giet er mange køkkener og lejligheder.  

Ydereliger blev der talt om at fastlåse 

Nybrotidende på Kollegiets FB-siden, så 

den er nemmere tilgængelig og lettere 

at finde. Og ikke bliver tabt i mængden 

af opslag.  

Det blev stemt: 7 stemmer for, 1 stem-

mer blankt  

Der blev talt om: at søge rådighedsbe-

løb, dog vil det først blive gjort når der 

er gjort status på klubben.  

B) Formandsposten for Filmklubben v. 

Steffen L06  

Til AFSTEMNING  

Der stemmes om formandsposten for 

Filmklubben, Steffen ønsker at varetage 

denne post. Er der andre interesserede 

så bedes I melde tilbage eller møde op 

til mødet mandag den 4. marts 2019. 

Ellers stemmes der om, at Steffen L06 

bliver valgt til formand for Filmklubben.  

Det blev stemt: 7 stemmer for  

Der blev talt om: at søge rådighedsbe-

løb, dog vil det først blive gjort når der 

er gjort status på klubben efter lokalet 

har været ramt af skimmelsvamp.  

C) Suggestion for Study Room v. 

Anushruti Vashishtha  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

I am one of the residents of the Kollegi-

et and I had a suggestion of making 

one of the available basements as a 

study room/library. It would be a nice 

place for students to go and study, ha-

ve group work, etc. It mainly requires 

chairs and tables which can easily be 

acquired from PR Basement or parking 

area near E, where people moving out 

leave their furniture. Many of the kolle-

giets have similar study rooms. I know 

many stu-dents have hard time 

studying in their room and thus go to 

university to study. For students 

studying in CBS or in the city won’t ha-

ve to go so far on weekends to study if 

we have study room in the Kollegiet 

itself.  

Da Anushruti Vashishtha ikke havde 

mulighed for at deltage i mødet og ikke 

vidste at dette var en nødven-dighed 

for at punktet kan diskuteres, da vi vil 

være sikre på, hvad hendes intention 

er, vil punktet blive rykket til et kom-

mende møde, hvor Anushruti Vashish-

tha har mulighed for at deltage. Yderli-

gere blev det diskuteret at det sikkert 

vil være af fordel at Lars Kaj også er til 

stede til mødet, hvor dette punkt gen-

optages.  
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Yderligere var Keegan O02, meget tak-

nemmelig overfor at se internationalt 

engagement i Beboerrådet/for Kollegi-

et.  

D) Valg af Ny Beboerrådsformand v. 

Keegan O02  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Grundet, at jeg har fået ekstra studiear-

bejde, har jeg væsentligt mindre tid og 

kan derfor ikke længere prioritere bebo-

errådet og mit arbejde som formanden. 

Jeg ønsker at stoppe som formand, og 

vil i denne forbindelse opfordre alle der 

overvejer at være med til at forbedre 

kollegiet, til at stille op til posten. Har du 

nogle spørgsmål vedr. posten må du 

endelig kontakte mig på kee-

gan.van.kooten@gmail.com  

Jeg ønsker at stoppe så snart som mu-

ligt, men uden formand skal Beboerrå-

det opløses, hvilket medfører at alle 

klubber lukker også (motionsrummet/

kældercafeen mm.), hvilket ikke ville 

være optimalt for kollegiet.  

Arbejdet indebærer afholdelsen af de 

månedlige møder, og på at forbedre 

sammenarbejdet mellem klubberne og 

beboerrådet, alt efter hvor meget tid 

man har.  

Jeg håber derfor, at der er en, der har 

lyst til at tage chancen og prøve det.  

Mads E33 melder sig.  

Det blev stemt: 6 stemmer for, 1 stem-

mer blankt, Mads E31 er hermed valgt 

som den nye Beboerrådsformand med 

en overgangsperiode hvor han oplæres.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer.  

11) Evt.  

Det blev nævnt og diskuteret: Victor 

E33 nævnte at de på deres gang ikke 

var tilfreds med rengø-ringen og ikke 

længere havde lyst til at betale for den. 

Dette var der stor enighed om. Det blev 

også nævnt at punktet har været oppe 

og vende mange gange. Punktet er ble-

vet taget videre til Lars Kaj.  

Derudover spurgte Kasper P16 på vegne 

af KælderCaféen, om de kunne få lov til 

at have flere åbninger grundet den høje 

efterspørgsel her til foråret. Pt. er der 

nemlig vedtaget en regel, for lang tid 

siden, at KælderCaféen kun må have en 

udlejning pr. måned, for at mindske 

støjpåvirkningen for de omkringliggen-

de boliger.  

KælderCaféen har tidligere oplevet me-

get tomme perioder og nu er de endeli-

ge helt oppe og køre igen. Det blev talt 

om at lave et punkt på dagsorden ved-

rørende dette så repræsentanter fra 

især JK vil have muligheden for at kom-

me og sige deres mening, så der gives et 

bedrer beslutnings-grundlag og indblik 

i, hvilken påvirkningen KælderCaféen, 

hvis den har en, har for de omkringlig-

gende boliger  

Rune S02 mødte op og viste interesse 

for formandsposten for Kano- og Ka-

jaklauget og ønskede at melde sig som 

formand, men da det skal være et punkt 

på dagsorden, vil punktet blive rykket til 

næste møde, så andre har mulighed for 

at stille op til posten.  

Yderligere blev det forslået at lave en 

artikel i Nybrotidende omkring for-

mandsposterne.  

12) Ny mødedato: Tirsdag d. 9. April 

2019 i GH kælderen  

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted.  

Indkaldelse til beboermøde 
Dagsorden beboermøde – Tirsdag d. 9. 

april 2019 i GH-kælderen kl. 19:00 

1) Fremmødte: 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Godkendelse af dagsorden: 

4) Gennemgang af årsregnskabet: 

5) Øvrige meddelelser: 

6) Indkomne punkter: 

7) Evt. 
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Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Dagsorden - Beboerrådsmøde – Tirsdag 

d. 9. april 2019 i GH-kælderen kl. 19:00 

1) Fremmødte: 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Antal stemmeberettigede: 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: 

5) Godkendelse af dagsorden: 

6) Økonomi: 

7) Øvrige meddelelser: 

8) Evt. gennemgang af referat fra sid-

ste bestyrelsesmøde eller dagsorden 

før det næste: 

9) Indkommende punkter: 

A) Formandsposten for Kano og Ka-

jaklauget v. Rune Kau Holst S02 

Til AFSTEMNING 

Jeg vil gerne anmode om at blive for-

mand for kano- og kajaklauget, og at 

dette bliver taget op som punkt på næ-

ste beboerrådsmøde. 

 

 

 

 

 

A) Musik rum v. Mads Emil Mikkelsen 

E31 

Til DISKUSSION OG AFSTEMNING 

På køkken E&F uliges vegne vil jeg ger-

ne have en afstemning om indførelse af 

yderligere tidsbegrænsning i musikrum-

met. 

Den seneste tid er der blevet spillet 

mange hverdage i musikrummet ofte 

flere timer i træk. Dette ødelægger 

hyggen i køkkenet samt læseroen på 

enkelte værelser. Vi har været i dialog 

med musikrummet og er blevet mødt 

med forståelse men ikke megen opbak-

ning til at afhjælpe problemet. Der er 

tale om at sætte lydisolering op, men 

da det har taget et par måneder bare 

at handle ind til dette tvivler jeg på, at 

det snart bliver sat op. Desuden er jeg 

ikke sikker på at det vil være tilstrække-

ligt til at dæmpe støjen. Vi vil derfor 

gerne have til afstemning at der bliver 

indført yderligere tidsbegrænsning. 

Tidsbegrænsningen forestiller vi os er 

at man må spille musik fra 10-18 i hver-

dagene og 16-20 i weekenden. 

B) Installation af chipaflæser til Bytte-

rummet i kælder R v. Patricia Nichol-

son & Jakob Holm Knudsen D06 

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Referat: Bytterummet skaber et fælles-

skab for alle beboer som ønsker at gen-

stande bliver genbrugt og skaber værdi 

på tværs af kollegiet. Bytterummet bli-

ver jævnligt brugt og holdt i orden af 

beboer men ofte bliver det misbrugt af 

folk udenfor kollegiet som tager alle 

genstandene og roder rummet til hvil-

ket kræver tid på oprydning fra de fri-

villige som holder rummet i system 

samtidig med at brugbare genstande 

forlader kollegiet. Derfor ønskes der 

penge til indkøb og montering af en 

Miele chipaflæser til døren, så alle be-

boere får adgang via deres vaskebrik 

men samtidig holder uønskede gæster 

ude. 

Prisanslag angivet af Lars Kaj: 8.000 

DKK 

C) Kunstklubben v. Louis G37 

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Louis er interesseret i posten som for-

mand for kunstklubben, men kunne 

først og fremmest godt tænke sig at 

høre lidt om, hvad posten indebærer. 

Så hvis andre har interesse, så er der 

mulighed for at møde op. 

D) Suggestion for Study Room v. 

Anushruti Vashishtha 

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION 

I am one of the residents of the Kollegi-

et and I had a suggestion of making one 

of the available basements as a study 

room/library. It would be a nice place 

for students to go and study, have 

group work, etc. It mainly requires 

chairs and tables which can easily be 

acquired from PR Basement or parking 

area near E, where people moving out 

leave their furniture. Many of the kolle-

giets have similar study rooms. I know 

many students have hard time studying 

in their room and thus go to university 

to study. For students studying in CBS 

or in the city won’t have to go so far on 

weekends to study if we have study 

room in the Kollegiet itself. 

E) TV-Pakken 

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Er det på nogen måde muligt at undgå 

at betale for TV-pakken? 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

11) Evt. 

12) Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted. 
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Brexit—hvad nu? 

Og nu til en historie fra det store udland: 

Storbritannien vil—efter planen– være 

fortid i den Europæiske Union den 29. 

marts 2019, som er efter redaktionens af-

slutning. Det er nok en nyhed, som langt 

de fleste er klar over—men har det over-

hovedet nogen betydning for os herhjem-

me i lille Danmark, at en stor nation væl-

ger at forlade unionen? Bliv klogere på 

Brexit—og hvad der efterfølgende kom-

mer til at ske! 

 

Lad os begynde med begyndelsen: Den 23. 

juni 2016 stemte et flertal af vælgerne i 

Storbritannien for at forlade EU. Afstem-

ningen var meget tæt, da 51,89 % af briter-

ne stemte for Brexit, mens 48,11 % stemte 

for at blive i unionen. 

Hvem stemte for? 

Dykkes der ned i stemmetallene, vil der 

dog hurtigt kunne tegnes et billede af, 

hvem der egentlig stemte for at Storbritan-

nien skulle forlade EU: 

- 73 % af de stemmeberettigede briter un-

der 25 år stemte for at blive 

- 60 % af briterne over 65 år stemte for 

Brexit 

- 56 % af de 45-54 årige stemte for Brexit 

- 81 % af de fuldtidsstuerende stemte for at 

blive 

- En ud af 10 besluttede sig først om sit valg 

dagen før valget 

Der tegner så dermed et billede af, at de 

unge briter vil blive i unionen, mens de æl-

dre vil melde sig ud. 

Hvad dækker Storbritannien 

over? 

Mange omtaler Storbritanni-

en som England. Det er dog 

på ingen måde sandheden. 

Storbritannien består nemlig 

af landene England, Skotland 

og Wales. Tilføjer man derud-

over Nordirland, får man det 

man kalder for Det Forenede 

Kongerige—eller United Kingdom (UK) på 

engelsk. Alle fire områder er en del af 

Brexit, men imidlertid stemte kun England 

Wales for at forlade unionen, mens Skot-

land og Nordirland stemte for at blive i uni-

onen. Men ikke desto mindre valgte flertal-

let af briterne (dvs. i hele UK) at stemme 

for at forlade  unionen. 

Hvorfor stemte briterne sig ud? 

En af årsagerne er, at der er sket en del mi-

gration til UK i de sidste mange år. Op mod 

3 mio. EU-borgere er kommet til for at ar-

bejde, hvilket har fyldt meget for velfær-

den og det britiske sundhedssystem. Der-

udover kom der en del flygtninge til UK 

gennem de senere år. Også det EU-kritiske 

parti UKIP er formentlig også en af årsager-

ne—partiet voksede støt inden afstemnin-

gen og lagde pres på at få gennemført en 

afstemning. Man mente, at nu måtte bri-

terne være herre i eget hus. 

 

Hvad betyder Brexit så for UK? 

Det kommer kun an på, om der kommer en 

aftale med EU eller ej. 

For at bryde partnerskabet med EU, skal 

der blandt andet betales ca. 39 mia. GBP—

efter den nuværende skilsmisseaftale. Der-

udover er det sandsynligt, at det såkaldte 

”Backstop” træder i kraft. Dette har til hen-

sigt at beholde en åben grænse mellem EU-

landet Irland og Nordirland, som er en del 

af UK og altså ikke en lukket grænse. Men 

med en åben grænse, vil UK fortsat være 

en del af EU’s toldunion, og dette ønskes 

ikke af en del parlamentarikere. 

 

Hvad med Danmark? 

Hvis briterne forlader EU uden en aftale—

og dermed rammes af et hårdt Brexit—, er 

det ikke uden konsekvenser for Danmark. 

Har du eksempelvis købt flybilletter til UK 

efter den 29. marts 2019, kan du risikere, 

at dit fly bliver aflyst pga. Brexit, da alle bri-

tiske flyselskaber skal genansøge om at fly-

ve ind i europæisk (læs: EU’s) luftrum. Og 

du bliver vel at mærke ikke kompenseret, 

hvis dit fly aflyses som følge af Brexit. Husk 

derfor at læse med småt, hvis du bestiller 

til UK. 

Som studerende vil du måske gerne på ud-

veksling, men indgås der ikke aftale med 

EU om udveksling, kan danske studerende 

risikere at blive behandlet som andre stu-

derende uden for Europa og må derfor be-

tale højere gebyrer for at læse i UK. 

Også den danske økonomi forventes at bli-

ve ramt, uanset om der kommer en aftale 

eller ej.  Syv-otte procent af vores eksport 

til 91 mia. kr. går nemlig til Storbritannien, 

og sådanne varer kommer nemlig til at bli-

ve pålagt told, når de skal importeres i 

Storbritannien. Også forsyningskæderne 

med vores eksportvarer  kan også forven-

tes at blive ramt. Man skønner, at Danmark 

bliver tredjehårdest ramt blandt EU-

medlemslandene (efter Irland og Holland). 

Med et hårdt Brexit kan Danmark miste 1% 

af vores bruttonationalprodukt—foruden 

en del arbejdspladser. 

Og hvad så nu? 

Redaktionens afslutning er inden den 29. 

marts 2019, og hvad det endelige udfald af 

Brexit bliver, vides derfor ikke på 

nuværende tidspunkt. Redaktio-

nen kan derfor kun opfordre til at 

holde øjne og ører åbne. 

 

 

- Frederik, H2
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-Clara,K-55 

 

- Agnes, O-4 

Kogning af æg: 
Bring 1/2 dl vand i kog i gryde. Læg 
æggene forsigtigt ned i i det kogende 
vand, læg tætsluttende låg på. 
- På elkomfur: sluk for kogepladen og 
lad gryden blive stående på pladen.  
- På gaskomfur: kog på laveste blus. 
 
Blødkogte æg: 4-5 min 
Smilende æg: 6-7 min 
Hårdkogte æg: 9-10 min 
 
Afkøl blødkogte æg under rindende 
koldt vand et øjeblik. Afkøl smilende 
og hårdkogte æg ved at lægge dem i 
koldt vand før de pilles.  
TIP! Kogetider for æg varierermed bl.a.  
Æggenes størrelse, temperatur og al-
der, derfor er nævnte tider kun vejle-
dende. Prik æggene med en æggeprik-
ker eller kødnål i hver ende for at und-
gå at de revner under kogning. Skal der 
koges mange æg, læg æggene i en si 
og sænk dem ned i kogende vand. Kog-
te æg er gode i salater, som pålæg, 
æggesalat, tilbehør til middagsretter, 
hele farsretter og i supper.  
 
Skidne æg (æg med sennepssovs): 
Ingredienser: p. 377 
- 8 smilende eller hårdkogte æg 
- 15-25 g smør (1-2 spsk) 
- 2 spsk hvedemel (20 g) 
- 4 dl mælk 
- 1/2 tsk groft salt 
- peber fra kværn 
- evt. 1/2 tsk revet muskatnød 
- 1 spsk grov fiskesennep eller sur sen-
nep 
 
Fremgangsmåde: 
Smelt smør i en gryde ved middel var-
me. Pisk melet i til at smørret er suget 
op. Pisk mælken i lidt af gangen. Pisk 
konstant til blandingen er jævn og 
klumpfri. Kog ved svag varme i ca. 5 
min., pisk jævnligt. Smag til med salt, 

peber og evt revet muskatnød. Tilsæt 
senneppen. Tilsæt senneppen, rør 
rundt og put æggene i. 
I mikrobølgeovn: kom smør i en skål, 
dæk med låg. Mikrobølg ved 1000 watt 
i 1/2-1 min. Tilsæt mel og pisk til det er 
opsuget til det er opsuget af smørret. 
Tilsæt mælk. Mikrobølg ved 1000 watt 
ca. 5 min., eller til mælken koger. Mæl-
ken må ikke koge over. Pisk godt i sov-
sen til den er jævnet. Smag til med salt 
og revet muskatnød. Tilsæt sennep-
pen, rør rundt og put æggene i. 
Tilbehør: evt rugbrød 
 
Fyldte æg - 2 varianter (4-8 pers): 
Ingredienser: 
- 4 hårdkogte æg 
- ca. 1/2 dl fløde 
- 1 tsk dijonsennep 
- 1-2 ansjoser eller sardeller (kan ude-
lades) 
- 1 spsk hakket persille 
- 1 knsp peber fra kværn 
- evt salt 
- 1/4 rød peberfrugt (30 g), kapers eller 
sorte oliven 
 
Fremgangsmåde: 
Pil og skær de hårdkogte æg over 
langs. Tag æggeblommerne ud. Rør 
æggeblommerne med fløde, dijonsen-
nep, finthakkede ansjoser eller sardel-
ler og persille . Smag til med peber og 
evt. Salt. Fyld æggemassen i den halve 
æggehvider med teske eller sprøjtepo-
se. Skyl peberfrugten og fjern kerner-
ne. Skær den i stykker og pynt med 
peberfrugt, kapers eller sorte oliven. 
 
Æg med med avokadofyld: 
Ingredienser: 
- 2 avakado (ca. 300 g) 
- 1-2 spsk lime- eller citronsaft 
- ca. 1 tsk chilisovs/sauce eller syltede 
jalapeños 
- 1/2 tsk groft salt 

- evt 2 tomater (150 g) 
- evt 1 lille skalotteløg (50 g) 
- evt 1-2 fed hvidløg 
 
Fremgangsmåde: 
Flæk avokadoen, fjern stenen og skrab 
kødet ud.  Mos avokadokødet med en 
gaffel eller blend det med lime– eller 
citronsaft. Tilsæt evt tern af tomat og 
fint hakket løg. Smag til med salt og 
chilisovs/sauce eller fint hakkede 
jalapeños og evt knust hvidløg. Tag 
æggeblommerne ud og fyld æggene 
med guacamole. 
TIP! Hårdkogte æg kan opbevares 2-3 
dage i køleskab. 
 
Påskesild/karrysild (4 pers.): 
Ingredienser: 
- 100 g. Mayonnaise  
- 1 1/2 dl cremefraiche 
- 1 spsk citronsaft 
- 2-3 tsk karry 
- 1 tsk dijonsennep 
- 1 løg (100 g) eller 3 forårsløg 
- 1 æble (125 g) 
- 1/2 tsk groft salt 
- 1/2 knsp peber fra kværn 
- 200 g marinerede spegesildefileter 
 
Fremgangsmåde: 
Rør mayonnaise og cremefraiche med 
citronsaft, karry og dijonsennep. Du 
kan sagtens tilsætte mere sennep og 
karry til smag hvis man gerne vil have 
en lidt stærkere dressing. Tilsæt 
pillede, finthakkede løg og æble skåret 
i små tern. Smag til med salt og peber. 
Hæld lage fra sildene og skær dem i 
små stykker. Læg dem i et fad og hæld 
dressingen over, eller bland det hele 
sammen. Serveres sammen med evt. 
æg (hårdkogte eller smilende), dild 
eller purløg og brød. 

- Agnes, O-4 

NybroTidendes Februarmadklumme: 

Madklumme: Påske-udgaven! 

Så er det April! Påskeharen kommer forbi, men i stedet for chokoladeæg bliver 

det en masse opskrifter omkring æg der kan bruges til påskefrokosten. Der er 

masser af forskellige varianter der går godt til påaskesild (karrysild). 
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Gentofte Loppemarked 

Agnes, O4 

Det vigtigste at vide omkring dette 
loppemarket er hvornår det er og hvor 
det er. Stedet åbner d. 7 april og de 
har åbent helt ind til d. 6 oktober! De 
har åbent hver søndag (der holdes al-
drig lukket uanset vejret) kl. 8-14. Ste-
det det bliver holdt er Bregnegårdsvej 
2, 2920 Charlottenlund, lige bag ved 
Charlottenlund Station. Så ja, Gentofte 
loppemarked ligger i Charlottenlund.  

Det er relativt nemt at komme til lop-
pemarkedet fra kollegiet af, da der bå-
de kører busser og tog lige til døren 
(den bedste mulighed er nok at bruge 
Rejseplanen) og der er rimelig god mu-
lighed for parkering i området hvis du 
har bil. Det ligger tæt på en smuk skov 
hvis man skulle få lyst til at lave en lille 
picnic-udflugt. Derudover er det bedst 
at komme i god tid og gøre de bedste 
køb før markedet bliver overfyldt med 
gæster. 

”Gentofte Loppemarked drives af Over-
førstergården, en selvejende institu-
tion. Overførstergården er stiftet i 1991 
som hjælp til hjemløse med alko-
holproblemer og psyko-sociale vans-
keligheder. Loppemarkedet blev åbnet i 
oktober 2000 og drives som 
indtægtsdækket virksomhed, hvor over-
skuddet bruges til gavn for herberget.” 

Nogle gode ting at vide er f.eks. at det 
kun er de første 60 biler som kan få 
parkering (hvor mange af de pladser er 

taget af folk med stande), resten må 
holde ude ved Bregnegårdsvej og som 
gæst må du ikke køre ind på området 
på noget tidspunkt, men finde pladser 
på nærliggende veje. Hvis du har bil er 
det også godt at overholde parkerings-
anvisninger, da der bliver tildelt mange 
bøder hver søndag. 

På selve loppemarkedet står staderne i 
en slags oval ring og Gentofte Loppe-
marked er et af de mest besøgte loppe-
markeder i københavnsområdet. Der er 
masser af stande og muligheder for at 

finde noget til en hver smag. Helt fra 
gamle antikke ting til mærkevarer og 
modetøj, eller legetøj til børn og voks-
ne i alle aldre. 

Man kan komme i kontakt med dem 
via telefon: 27 89 02 23, deres Email: 
gloppemarked@hotmail.com, deres 
Facebookside: https://
www.facebook.com/gloppemarked/ og 
de har deres egen hjemmeside: 
https://
www.gentofteloppemarked.dk/. Hvis 
du gerne vil have en bod kan du se me-

re på deres hjemmeside (prisen for 
at leje en standplads er 450 kr.). 

Man kan sagtens finde information 
om loppemarkedet online, helt fra 
artikler til personlige blogposts med 
oplevelser. Der findes vidoer på 
Youtube som man kan se, hvis man 
er rigtig interesseret. Den bedste 
måde for at se mere om det er nok 
bare at dukke op. Det starter her 
snart, så man kan sagtens tage der-
hen i et par timer med en ven eller 
failiemedlem.  

 
(Billede: https://stylescandinavia.com/gentofte-loppemarked/) 

https://www.facebook.com/gloppemarked/
https://www.facebook.com/gloppemarked/
https://www.gentofteloppemarked.dk/
https://www.gentofteloppemarked.dk/
https://stylescandinavia.com/gentofte-loppemarked/
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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 

1. april: Sol op: 06:42, sol ned: 19:47—dagen er 

tiltaget 6 timer og 5 minutter. 

7. april: Verdens sundhedsdag 

9. april: Dagen for Danmarks Besættelse 

14. april: Palmesøndag og Nyrernes dag 

16. april: Dronning Margrethes fødselsdag 

18. april: Skærtorsdag 

19. april: Langfredag 

21. april: Påskedag 

22. april: 2. Påskedag og Jordens dag 

23. april: Økodag 

30. april: Historiens dag 

Hvis du kan lide mobilspil som er mere 
end bare at klikke uhæmmet til du vin-
der, hvis du kan lide spil som Super 
Mario bare med katte, så kan det være 
at Super Cat Bros er noget for dig. 
 
Præmissen for spillet er, at man er en 
flok katte der bliver væk fra hinanden 
pga. nogle aber og man skal så finde 
resten af dem som katten Alex. Hver kat 
har sin egen evne (f.eks. Svømme, krav-
le gennem smalle steder osv.) og gen-
nem hver bane skal man finde et vis 
antal bjælder.  

Det er vigtigt, at man finder så mange 
bjælder man kan, fordi de bruges til at 
låse op for et nyt område. Hvis man 
ikke har nok bliver man nød til at gå 
igennem nogle af banerne igen for at 
samle dem ind. 
 
Spillet i sig selv er gratis, men der er 
nogle få reklamer medmindre du køber 
premium der koster 37 kr. Udover det 
er der ikke meget andet end der er nog-
le få ting man kan købe for rigtige pen-

ge i spillet, men det er ret så unødven-
digt og man kan sagtens gennemføre 
spillet uden at ty til sådan nogle meto-
der. 
 
Der er for kort tid siden endda kommet 
et Super Cat Tales II, hvilket i princippet 
er en opfølgning på spil nr. et. Hvis du 
er vild med Super Cat spillene, ville du 
måske også synes om nogle af firmaets 
andre spil, såsom Slayin eller Snow Kids.  

Månedens App: Super Cat Bros 

- Agnes, O-4 

 

Tsunami/paint by numbers 

Hint:  Er det snart tid til at tage i NO-kælderen? 


