
 

 

Maj 2019 
 

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  

Vi tager nu hul på forårets sidste måned og tager afsked 

med april og siger pænt goddag til maj! 

Og vi starter som sådan ikke engang stille og roligt, idet 1. 

maj for mange er dagen for en vigtig begivenhed, nemlig 

Arbejdernes internationale kampdag! Dette har NybroTi-

dende valgt at skrive lidt om i dette nummer. 

Dette måneds nummer af NybroTidende bringer også inspi-

ration til forskellige former for genbrug i stedet for bare at 

smide ting ud under forårsrengøringen.  Vi har også aflagt 

den berømte kirsebærallé på Bispebjerg Kirkegård et besøg 

siden sidst. 

Og hermed bringer vi forårets sidste udgave af NybroTiden-

de! :) 

  

 

 

 

 

Nybro’s byttekælder, s. 5 

 

 

 

 

Arbejdernes internationale 

kampdag s. 10 

 

 

A) Formandsposten for Kano og Ka-

jaklauget v. Rune Kau Holst S02  

Jeg vil gerne anmode om at blive for-

mand for kano- og kajaklauget, og at 

dette bliver taget op som punkt på 

næste beboerrådsmøde.  

Det blev fortalt: af Rune S02 at han vil 

prøve at indføre nogle forskellige ting:  

Herunder;  

- Nye redningsveste, som evt. kan er-

hverves hos trygfonden  

- Oprette et nyt bookings- og indmel-

dingssystem, herunder evt. oprettelse 

af et digitaltsystem for ind og udmel-

delse, da det nuværende system bl.a. 

ikke lever op til GDPR kravene  

- Yderligere har han lavet et Logo, som 

ifølge Lars Kaj mangler Kajakken, i Ka-

no- og Kajaklauget, mens andre var 

ret imponerede og syntes om logoet.  

 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 8. maj 

2019 kl. 19.00 i GH-kælderen. 

 

 

 

 

Arbejdere og genbrug 

 Hanami, 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 

Sidste nummer havde vi en artikel om 

Gentofte loppemarked og i samme 

ånd, har vi i denne måned en lille arti-

kel hvor der er genbrugsbutikker hen-

ne i nærheden af Lyngby. Hvis du ger-

ne vil finde noget med genbrug rigtig 

tæt på kollegiet, kunne du måske have 

lyst til at gå ned i kollegiets byttekæl-

der, som du kan læse mere om på side 

5.  

Den første genbrug vi skal snakke om 

er den som ligger lige ved stationen. 

Den er kompakt og er delt op i to eta-

ger med variation i deres ting. Butikken 

er en Danmission som ligger lige ved 

Ulrikkenborg Plads, 10 D. De har åbent 

mandag til fredag klokken 10.00-17.30 

og om lørdagen fra klokken 10-14. Der 

kan findes mere information på deres 

hjemmeside: https://

genbrug.danmission.dk/. 

Den næste der ligger tæt på er en Røde 

Kors. Deres udvalg består næsten eks-

klusivt af tøj og nogle af tin-

gene kan godt være en smu-

le dyrere end andre gen-

brugsbutikker. Den ligger op ad Lyngby 

hovedgade, nr. 46. De har åbent fra 

mandag til fredag klokken 10-18 og om 

lørdagen fra klokken 11-15. der kan 

findes mere information på deres 

hjemmeside: https://

www.rodekors.dk/genbrug.  - Agnes, O-4 

 Har du nået at se kirsebær-

træerne blomstre?  

 

Hvis ikke, kan du se med her, hvor 

vi har samlet nogle billeder fra den 

omtalte kirsebærallé på Bispebjerg 

Kirkegård. 

 

 

 

 

 

 

 

Op mod 

150.000 men-

nesker besøger 

alléen hvert år 

ved blomstrin-

gen. 

 

Træerne blev 

plantet tilbage i 

1992, og er i lø-

bet af de 27 år 

vokset sig tætte 

og nogle steder 

skabt en tunnel-

effekt. 

 

Bispebjerg kirke-

gård ligger lige 

over for Grundt-

vigs Kirke. Størrel-

serne på kirken og 

på kirkegården 

passer meget godt 

sammen. Selve 

kirkegården er nemlig rimelig stor; 

nemlig 43 hektar (svarende til 0,43 

km2). 

Kirsebærtræet stammer oprindeligt 

fra Japan, og hedder på japansk 

’sakura’. Der findes forskellige ar-

ter af kirsebærtræer, og de afbille-

det her er af typen Yoshino. 

Genbrug i Lyngby & omegn 

https://genbrug.danmission.dk/
https://genbrug.danmission.dk/
https://www.rodekors.dk/genbrug
https://www.rodekors.dk/genbrug
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Side 4 

Spilbøger 
Der er mange forskellige spilbøger, og 

som set på billedet, er der selvfølgelig 

nogle der omhandler kort-, bræt- og/

eller terningespil. Den bog, denne 

artikel vil fokusere på er den i midten, 

hvilket er en ’adventure gamebook.’ 

Bogens titel er ’Rise of the Shadow 

King’ og det er en bog hvori de valg du 

tager ændrer historiens gang. De 

ting du skal bruge er nogle ternin-

ger, et skriveredskab og noget at 

skrive på.  

Man spiller hovedpersonen i hi-

storien og før man begynder er 

det en god idé at læse spilleregler-

ne, som man kan finde i starten af 

bogen, samt udfylde 

ens karakters ark. Her 

skriver du sådan noget 

som det navn du vælger 

for din karakter samt om 

din karakter er et menne-

ske, en Elver eller en 

dværg. Hvad du vælger 

har en betydning for dine 

stats, dvs. din hurtighed, 

styrke, liv osv.  

Disse stats kommer til at 

have en betydning for 

hvordan du klarer nogle af 

de prøvelser du kommer til at støde på 

gennem historien, samt hvordan din 

historie ender. Kommer den til at ende 

med at du dør til den første kamp du 

møder, eller vil du komme helt til slut-

ningen, hvor du vil stå ansigt til ansigt 

med den selveste ’Shadow King’? 

Uanset hvordan du kommer igennem 

historien, er det et rigtig hyggeligt lille 

spil man kan sidde med sammen med 

en ven eller to.  

- Agnes, O-4 
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Side 5 

 

HUSK at vi har en  

BYTTEKÆLDER 

       

Mange har måske glemt eller ved 

ikke at der i PR-bygningens kæl-

der findes et rum, som kan be-

nyttes af beboere til at give til og 

tage fra. 

 

Mange beboere lægger billeder 

ind på Facebook-gruppen 

’Nybrogård Kollegiet’ af ting der 

gives væk gratis. Dette menes 

imidlertid af nogen at være en 

uheldig tendens: Tingene fylder 

nemlig både på gangene og på 

Facebook, da opslagene for det  

 

meste ikke bliver slettet og tinge-

ne ikke altid bliver taget med det 

samme. En løsning kunne være at 

lægge tingene ned i PR-kælderen 

– hvis man vel at mærke ikke er 

alt for dovent anlagt. Uheldigvis 

for nogle beboere ligger byttekæl-

deren nemlig helt ude i den ene 

ende af kollegiet ved Bagsværd 

Sø, så hvis det er større møbler 

man vil af med, må man anvende 

kollegiets trækvogne. 

 

 

 

 

Her er et lille udpluk af ting man 

eksempelvis kan finde i kælderen. 

 
En vandpistol til sommerens akti-

viteter. 

 

 

 

 

En hattehylde 

til enhver lej-

lighed 

 

 

 

En skuldertaske 

med logoet fra 

animéen ’Tsubasa 

Cronicles’ 

 

 

 

Selv et vejskilt kan man få til at 

pynte på værelset. 

 

Konceptet med byttekælderen er 

et initiativ fra kollegiets miljøgrup-

pe. 

Brætspil 
Alle er vist kendt med enten Cards Aga-

inst Humanity eller den danske ækviva-

lent; Det Dårlige Selvskab, men der er 

mange andre brætspil som kan være 

sjove at spille få eller flere.  

Vi kommer til at snakke mere om hvor 

på kollegiet man kan finde folk der kan 

lide at spille brætspil, da det kan være 

svært at starte noget op alene. 
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Referat af beboermøde 
1) Fremmødte:  

Antal: 20 fremmødte  

Det blev informeret af Lars Kaj at til 

Beboermøderne er det normalt kun 

antallet af fremmødte, som bliver note-

ret og ikke/i stedet for navnene og væ-

relsesnumrene  

2) Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt  

3) Gennemgang af årsregnskabet:  

Her kunne der blive stillet spørgsmål til 

Budgettet for 2019/2020, som er ble-

vet fremsendt via mail til alle beboere 

forud for mødet:  

Det blev informeret, at det på nuvæ-

rende tidspunkt er uklart, hvor meget 

af huslejen, der går til Netværksgrup-

pen, hvilket der er forsøgt at få svar på 

de seneste uger, det er dog ikke lykkes 

at få svar fra KAB endnu.  

4) Øvrige meddelelser: No  

5) Indkomne punkter:  

6) Evt.  

 

Referat af beboerrådsmøde 
1) Fremmødte: Kasper P16, Mads E31, 

Keegan O02, Anna S15, Kasper C27, 

Marie D60, Maren Steffen L06, Viktor 

E33  

Her blev det informeret af Lars Kaj, at 

man normalt kun noterer Beboerråds-

repræsentanterne og deres værelses-

nummer og ikke alle fremmødte.  

2) Valg af ordstyrer og sprog: Ordsty-

rer Mads E31, Sprog Engelsk for punkt 

1,2,3,4,5,6,7, 8 og 9D. 9D, blev taget 

før de andre, hvorefter der blev gået 

over til dansk og andre punkter blev 

gennemgået efter den normale række-

følge.  

3) Antal stemmeberettigede: 8  

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt  

5) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt  

6) Økonomi:  

Her nævnte/fortalte Kassereren at der 

ikke var/er nogen specielle ændringer, 

at der pt. er 92.000 kr. på forenings-

kontoen og at der snart bliver overført 

34.000kr. og at der på Net kontoen er 

452.000 kr.  

7) Øvrige meddelelser:  

8) Evt. gennemgang af referat fra sid-

ste bestyrelsesmøde eller dagsorden 

før det næste:  

Næste bestyrelsesmøde vil blive 

afholdt den 14. maj 2019  

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 

næste beboerrådsmøde.  

Det blev fortalt: af Rune S02 at han vil 

prøve at indføre nogle forskellige 

ting:  

Herunder;  

- Nye redningsveste, som evt. kan er-

hverves hos trygfonden  

- Oprette et nyt bookings- og indmel-

dingssystem, herunder evt. oprettelse 

af et digitaltsystem for ind og udmel-

delse, da det nuværende system bl.a. 

ikke lever op til GDPR kravene  

- Yderligere har han lavet et Logo, som 

ifølge Lars Kaj mangler Kajakken, i Kano

- og Kajaklau-get, mens andre var ret 

imponerede og syntes om logoet.  

Det blev stemt: 8 stemte for  

 

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 spil-

let 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.  
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Det blev diskuteret og fortalt: Mads 

fremlægger punktet og foreslår at imø-

dekomme brugerne af musikklub-ben 

ved at ændre i punktet, så det i stedet 

vil være muligt at benytte sig af musik-

rummet fra 10-20 i hverdage og week-

ender i stedet for de førhen foreslåede 

tidsrum(se for oven).  

En af medlemmerne fra musikklubben 

nævnte/ytrede sig, at vedkommende 

syntes, at det nuværende slut-tidspunkt

(kl. 22) er fair og syntes det vil være 

ærgerligt med yderligere tidsbegræns-

ning, da hans band/hans kammerater 

og ham ofte øver om aftenen i tidsrum-

met 19-22. Vedkommende ønsker der-

for at der bliver fortaget og forsøgt at 

lave alle mulige lydisoleringer før der 

sættes strengere tidsbegrænsninger på.  

CD-lige enige om at lave omstændighe-

derne om først. Og foreslår at tidsbe-

grænsningen for musikrummet og moti-

onsrummet er ens, så det kunne være 

nemmere at huske, men her blev det 

modsagt, at dette ikke er hoved proble-

met lige nu.  

Det blev fortalt at grundet de sene spil-

letider i musikrummet og det høje støj-

niveau er det ikke muligt at have aften-

hygge i køkkenerne. Man har ikke mu-

lighed for at høre lavt TV.  

Det blev foreslået at lave tidsbegræns-

ningerne indtil lydisoleringen er sat op, 

så det er muligt at være tilstede i køkke-

net igen og på værelserne mm. Samt 

blev det foreslået at genbesøge tiderne 

når der er kommet en reel lydisolering 

og evt. fjerne dem igen hvis lydisolerin-

gen er tilstrækkelig, hvilket først kan 

vurderes når lydisoleringen er sat op. 

Det blev ytret af en af de beboerne på 

EF-gangen at godt kan tolerere at der er 

larm på køkkenet til en hvis grad, men 

at der så stadig er larm på værelset, 

hvor man vil trække sig tilbage og når 

der nogen gange bliver spillet fra 17-22, 

hvor skal man så gøre af sig selv, man 

har ingen steder at gå hen hvor der er 

ro. Og nogen gange fortsætter larmen 

til efter kl. 22.  

Lars kaj foreslog at man kunne indhente 

et prisoverslag for hvad det ville koste 

at få lydisoleret rummet.  

Der blev spurgt indtil hyppigheden af 

lydpåvirkningen og det blev informeret 

at det omhandler ca. fire aftener pr. 

uge.  

Der blev også gjort opmærksom på at 

dørene ofte står åbne ned til kælderen, 

hvilket øger lydniveauet.  

I forbindelse med investering i rummet 

blev der spurgt indtil vandskaden som 

har ramt rummet forrige år, med be-

kymringen om at en oversvømmelse vil 

kunne optræde og at rummet så igen 

ville tage stor skade, her informerede 

Lars Kaj, at en sådan oversvømmelse 

kan ramme alle kælderrum og at det 

normalt ikke sker ofte.  

Det blev stemt: 6 stemte for en tidsbe-

grænsning på rummet fra 10-20, 1 

stemte nej og 1 stemte blankt  

B) Installation af chipaflæser til Bytte-

rummet i kælder R v. Patricia Nicholson 

& 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 hvilket 

kræver tid på op-rydning fra de frivillige 

som holder rummet i system samtidig 

med at brugbare genstande forlader 

kollegiet. Derfor ønskes der penge til 

indkøb og montering af en Miele chip-

aflæser til døren, så alle beboere får 

adgang via deres vaskebrik men samti-

dig holder uønskede gæster ude.  

Prisanslag angivet af Lars Kaj: 8.000 

DKK. 

Troelses, som er formand for Miljøklub-

ben, mødte op i stedet Patricia Nichol-

son og Jakob Holm Knudsen D06.  

Han skildrede sagen og fortalte, at der 

er blevet lavet hærværk i rummet her-

under graffiti, rygning og efter ladte 

cigaretskodder.  

Det blev nævnt at man evt. kan installe-

re et saltosystem på den blå kælderdør 

til 6.200kr. +moms, i den forbindels blev 

der også talt om at installere det på 

kælderdøren til motionsrummet.  

Det blev stemt: 4 stemte for, 4 stemte 

blankt  

Sagen undersøges og viderebehandles 

med Lars Kaj. 

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.  

Det blev informeret: at selve opgaven 

består i at have ansvaret for klubben og 

vedligeholdelsen af rummet, samt at 

der yderligere ikke er nogen skærpede 

regler, men at disse kan opstilles af for-

manden og at han som formand for 

klubben har mulighed for at søge et 

rådighedsbeløb, samt ekstra finansie-

ring til projekter, hvis han tiltræder som 

formand.  

Det blev stemt: 8 stemmer for. Louis 

G37 er hermed valgt som den nye for-

mand for Kunstklubben  



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, 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 have 

to go so far on weekends to study if we 

have study room in the Kollegiet itself.  

Vi/der blev startede med dette punkt . 

Anushruti Vashishtha: repræsenterede/

fremlagde sit punkt/sin idé.  

Det blev informeret: Lars kaj fortalte, 

at der ikke er noget ledigt rum til for-

målet pt., da de resterende rum, altså 

dem som ikke bliver brugt af Klubber-

ne, er til for beboere som tag på uden-

landsophold/udveksling og fremlejer sit 

værelse, så de kan opbevare deres 

møbler mm. Der mens de er på udveks-

ling/mens de fremlejer deres værelse.  

Det blev foreslået at anvende Lyngby 

Statsbibliotek til formålet.  

CD-Lige: Havde gjort sig de tanker, at 

det ville være ubehageligt og småt at 

studere i en kælder/et kælderrum og 

kunne mere forestille sig et åbent sted, 

samt at kælderrummet ville være me-

get småt.  

Yderligere fortalte Mads E31, formand 

for brætspilsklubben, at rummet hvor 

Brætspilsklubben opholder sig i, snart 

vil være flot og hyggeligt og foreslog at 

hun kunne få en nøgle til rummet og gå 

ned og studere der hvis hun har lyst. 

Keegan O02 sagde stort tak for dette 

punkt på dagsorden, da det var det før-

ste på engelsk i den tid han har været 

med i Beboerrådet og han er glad for at 

se et engagement også fra internatio-

nale beboere, samt nævnte han at han 

syntes at forslaget med at anvende 

Lyngby Statsbibliotek, er et godt for-

slag.  

E) TV-Pakken  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Er det på nogen måde muligt at undgå 

at betale for TV-pakken?  

Det blev informeret at det på nuværen-

de tidspunkt ikke er muligt, men at der 

arbejdes på sagen. Yderligere blev der 

forslået/ tilføjet til punktet at omkost-

ningerne for Tv’et på køkkenerne kun-

ne blive dækket gennem køkkenkassen.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer.  

Ask M47 blev indmeldt som repræsen-

tant for LM-ulige  

Maren C40 blev indmeldt som supple-

ant CD-lige  

11) Evt.  

Det blev informeret: At Brætspils klub-

ben holder åbent hus den 28.04.2019, 

hvor alle er velkomne til at hjælpe til 

med storoprydning og hygge. Se også 

Facebook-gruppen for yderligere infor-

mation. 

ST-ulige søgte om tilladelse el. ville 

høre om det er muligt at holde en kæ-

legris på køkkenet med en hovedan-

svarlig. Men dette er ikke tilladt ifølge 

reglementet, hvor der bl.a. står at man 

ikke må holde dyr med klo og som ikke 

kan holdes på værelset. Tidligere har 

nogen søgt om tilladelse til at holde 

høns på Kollegiet, hvilket blev afvist.  

CD-Lige spurgte om det måtte/kunne 

få lov til at opsætte et badebasin på 

tagterrassen. Lars Kaj informerede at 

det kunne de ikke få lov til, med den 

begrundelse at det ville være rigtig dyrt 

at fylde det op(10.000 liter) og hvad 

hvis bassinet sprængte el. der gik hul 

på det.  

Yderligere fortalte han at PR, tidligere 

har haft et på deres tagterrasse.  

Rådighedsbeløb:  

Brætspilsklubben søgte om deres årlige 

rådighedsbeløb. Summen lød: 2.000kr.  

Det blev stemt: 7 stemte for, 1 stemte 

blankt  

Kældercaféen holder temafest fredag 

den 26.04.2019, her fejres Kældercafé-

ens fødselsdag, hvor der kan købes øl 

til 5kr. hele aftenen, og det blev infor-

meret at der bliver købt masser af øl 

ind.  

12) Ny mødedato: Onsdag den 08.maj 

2019  

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted.  
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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 sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 

det næste:  

9) Indkommende punkter:  

A) Ny cykel værksteds ansvarlig v. Kri-

stoffer Runge  

Til AFSTEMNING OG DISKUSION OG 

INFORMATION  

Da jeg fraflytter kollegiet, er den spæn-

dende stilling som forperson for cykel-

værksted, på kollegiet, åben.  

Kort om hvad man kan som forperson;  

- Købe værktøj til værkstedet, på kolle-

giets regning  

- Indrettet værkstedet  

- Bestemme hvordan værkstedet skal 

fungere  

- Afholde arbejdsdag i værkstedet, med 

pizza.  

- Samt hvad man ellers synes giver me-

ning :)  

Hvis der er interesse fra den nye for-

person, kan jeg give en kort intro til 

værkstedet og beskrive lidt mere hvad 

jeg har fortaget mig i cykelværksted de 

sidste 5.5 år..  

 

B) Græsareal til vild blomstereng v. 

Camilla Daoust D-10  

Til AFSTEMNING OG DISKUSION  

Jeg blev inspireret af denne artikel her 

https://www.dn.dk/nyheder/sadan-

forvandler-du-din-graesplaene-til-en-

vild-blomstereng/ og har delt det på 

Nybrogårds Facebook side hvor jeg har 

fået en del opbakning. Forslaget er at 

omdanne nogle af græsarealerne på 

kollegiet som ikke rigtig bliver brugt, til 

områder hvor vilde blomster kan gro til 

fordele for bier og sommerfugle.  

Udover at det er smukt og gavnligt for 

naturen, kunne disse områder placeres 

ved f.eks. nogle buske og sten, som kan 

være svære at klippe græs rundt om. 

Det vil dermed gøre det nemmere og 

reducere tiden som skal bruges til at 

klippe græs.  

Jeg foreslår at vi omdanner noget af 

området i ABCD-gården, da der er me-

get sol og meget græs som alligevel 

ikke bliver brugt så meget. Det kunne 

gøres som pilotprojekt hvor vi køber 10 

poser frøer som koster 49kr/styks. Det 

vil kunne omdanne 120 kvadratmeter 

græs til vilde blomster og koste lidt un-

der 500kr.  

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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Arbejdernes internationale kampdag 

Maj starter altid lige på og hårdt—

måneden starter nemlig som altid 

med Arbejdernes internationale 

kampdag den 1. maj, og i år falder den 

på en onsdag. 

Er du en af dem, der altid er frisk på at 

tale arbejdernes sag eller er du mere 

dem, der går i Fælledparken med ven-

ner og drikker nogle øl, ja så er der no-

get info at hente i denne artikel om 

netop den særlige mærkedag! 

 

Som navnet antyder, er 1. maj ikke 

udelukkende en dansk mærkedag, men 

en mærkedag, der fejres i hele verden. 

Og mærkedagen involverer de velkend-

te røde faner, arbejdersange, brandta-

ler og ikke mindst en mulig brandert 

med vennerne. Og selvom man skulle 

tro, at 1. maj oprindeligt er en dansk 

tradition, så bliver man klogere. 

Arbejderklassen stiller krav 

Men lad os først rejse med tidsmaski-

nen tilbage til 1800-tallet. Her var ar-

bejderne nemlig på barrikaderne med 

krav om en 8-timers arbejdsdag. Hele 

dette startede dog langt fra vores bred-

degrader, nemlig i Australien, hvor de 

tilrejsende engelske arbejdere begynd-

te at rejse dette krav. Dette begyndte 

de imidlertid 

allerede med 

i 1840, og på 

det tidspunkt 

var arbejder-

klassen en 

stor under-

klasse i sam-

fundet over 

hele verden. 

Der blev ar-

bejdet hårdt, 

men lønnin-

gerne var imidlertid ikke særligt høje, 

og for at komme den store ulighed til 

livs og for at kæmpe for bedre forhold, 

begyndte arbejderklassen at organisere 

sig. 

Arbejderne i Australien brugte datoen 

1. maj som festdag, og siden spredte 

denne kamp sig til USA, hvor arbejder-

ne her også begyndte at kæmpe for et 

bedre liv. Det begyndte den 1. maj 

1886. Her blev der i Chicago indført en 

generalstrejke, som politiet slog hårdt 

ned på. Dette medførte, at seks arbej-

dere blev dræbt, og for at protestere 

blev der kastet en bombe mod politiet, 

hvilket medførte anholdelser af arbej-

dere, og enkelte blev idømt dødsstraf. 

 

Imidlertid nåede historien om de 

uretfærdige henrettelser og fængslin-

ger ud til andre steder i verden og 

spredte sig til andre landes arbejderor-

ganisationer. Og i 1889 blev det i Paris 

besluttet, at 1. maj skulle være Arbej-

dernes internationale kampdag. 

 

1. maj når Danmark 

Året efter i 1890 når den nye internati-

onale mærkedag så til Danmark, og 

den første 1. maj herhjemme blev 

holdt på Fælleden i København med 

samme hovedtema som tidligere: Krav 

om en 8-timers arbejdsdag. Dengang 

måtte der dog ikke sælges øl, og der 

skulle ryddes op efterfølgende. I øvrigt 

havde arbejderne ikke fået fri af deres 

arbejdsgiver, men ca. 30.000-40.000 

mødte op alligevel. Samtidig blev der 

også holdt 1. maj-møder i Aarhus og 

Aalborg samt i byer som Helsingør, 

Odense, Roskilde og Svendborg. 

1. maj i nyere tid 

1. maj huskes nok af mange som en 

dag, hvor man får fri fra sit arbejde. An-

dre husker også dagen for de store ta-

ler i Fælledparken. De nok mest minde-

værdige taler var formentlig i 1983, 

hvor formanden for Fremskridtspartiet, 

Mogens Glistrup, fik æg og maling i ho-

vedet. Og så var der dengang i 2014, 

hvor daværende statsminister, Helle 

Thorning-Schmidt blev fløjtet ud.  

 

Dog var det især i 1970’erne, at 1. maj 

var en stor ting. Der skete nemlig man-

ge politiske omvæltninger i netop den 

periode, og der var mange strejker og 

høj arbejdsløshed. Dengang var især 

DKP—Danmarks Kommunistiske Par-

ti—det store parti til 1. maj-møderne, 

og derudover var der tre andre arbej-

derpartier. 

 

Og i dag? Ja, der fort-

sætter 1. maj-møderne 

som hidtil, nemlig med 

røde faner, sange, brand-

taler—og måske en en-

kelt øl eller to.  

- Frederik, H2
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1. Maj i 1909 avis: Telegrafen 

Agnes, O4 

Den 1. maj er det præcis 110 år siden at 

denne avis blev udgivet. Denne kopi er i 

en stor bog fyldt med aviser fra torsdag 

den 1. april til torsdag den 30. septem-

ber 1909. Jeg kiggede mange steder på 

nettet, men man kan ikke finde meget 

omkring denne avis, hvis man søger på 

enten Google eller på Det Kongelige Bib-

lioteks database. 

Den første artikel man ser, er også den 

længste af dem alle i den korte avis på 2 

sider. Titlen på avisen hedder ‘Hvad det 

gælder.’ og det er i princippet en skriber-

ing af en tale af en skoleinspektør Hvid-

berg. Hvidberg snakker om at Danmarks 

Forsvarsording skal omstemmes. 

‘Ingen vil benægte, at det vigtigste for et 

Folk er at bevare Eksistensen, og at det 

Land er dødsdømt, som intet vil gøre her-

for.’              

Han taler videre om at Danmark er særlig 

udsat i tilfælde af krig mellem stormag-

ter, såsom England eller Tyskland. Han 

taler også om at ‘Oldtidens Republikker,’ 

som han kalder det, valgte en Diktator i 

tilfælde af at Fædrelandet var i fare, hans 

pointe med denne analogi er, at nu når 

de ikke kan vælge nogen diktator, så har 

hver vælger har 

et stort ansvar 

til at give sin 

stemme, samt at 

vælge rigtig. Han 

ender ud i flere 

patriotiske par-

agraffer der 

slutter med sæt-

ningen: ‘Gud 

bevare Danmark 

og dets Konge.’ 

Nogle af de an-

dre information-

er I avisen, er 

f.eks. at Prins 

Napoleon Ludvig 

Bonaparte skal 

giftes med 

Prinsesse Xenia 

af Montenegro 

og at ‘i for-

nemme Hinduers 

Huse’ findes der 

et ‘Surmule-

Kabinet,’ hvor 

hustruer skal ‘forføje sig,’ til når hun er i 

ondt lune og hun må først forlade værel-

set, når hendes gode humør er vendt 

tilbage. 

Derudover er der masser af artikler om 

forbrydelser der er begået over hele 

verdenen. Der er 

en om en bru-

degom, som  blev 

stukket ned af en 

ung landsbypige 

ved bryllupscere-

monien og en 

blind mand blev 

dømt for mordet 

på sin bedstefar. 

Der er også mange 

tabeller over det 

danske kolonial-

lotteri, der er en 

Prædikantliste, 

over alle kirker i 

Købehavn hvor 

der er messer og 

hvilken pastor der 

holder til. 

Det er også en 

spøjs lille kolonne 

med handel og 

børs, hvor der står 

en masse om kø-

benhavns flæske-

priser. Selv dengang må svin have været 

en stor del af Danmarks økonomi. 
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-Clara,K-55 

 

- Agnes, O-4 

Den traditionelle: 
Ingredienser: 

− Tortilla wraps 

− Løg  

− Grøntsager du kan lide, f.eks. 
Majs, agurk, salat, frisk spinat, 
rucola, tomat, gulerødder, pe-
berfrugt, osv. 

− Revet ost 

− Krydderier (man kan købe taco-
seasoning i pakker som er nem-
me at bruge) 

− Evt. hakket oksekød eller kylling 
i strimler 

 
Fremgangsmåde: 
Tilbered alle grøntsager først. Skyl og 
hak eller skær dem småt (f.eks. I strim-
ler). Vælg nogle som skal i wrappen rå 
og nogle som skal steges. 
Hvis man laver en vegetarisk version er 
det godt at stege løg og/eller gulerød-
der sammen med krydderimixen, hvis 
man laver en med oksekød er 
det en god idé at stege løg 
og kød sammen med 
krydderimixen, mens 
at hvis man vælger 
kylling, er det en god 
idé at have det skå-
ret i strimler og stegt 
med krydderierne.  
Når alt fyldet er gjort 
klar, kan man varme 
tortillaerne på to måde: 
enten 10 sekunder i 
(mikrobølge-) ovn eller 15 sekunder på 
panden.  
Man sætter alt fyld frem i individuelle 
skåle, sådan så hver person kan lave 

sin egen.  
 
Pandeversionen: 
Ingredienser: 

− Tortilla wraps 

− Løg  

− Grøntsager du kan lide, f.eks. 
Majs, agurk, salat, frisk spinat, 
tomat, gulerødder, peberfrugt, 
osv. 

− Revet ost 

− Krydderier (man kan 
købe taco-seasoning 
i pakker som er 
nemme at bruge) 

− Evt. hakket oksekød 
eller kylling i strim-
ler 

 
Fremgangsmåde: 
Tilbered alle grøntsager først. Skyl og 
hak eller skær dem småt (f.eks. I strim-
ler). Vælg nogle som skal i wrappen rå 

og nogle som skal steges. 
Hvis man laver en vegetarisk 

version er det godt at stege 
løg og/eller gulerødder 
sammen med krydderi-
mixen, hvis man laver 
en med oksekød er det 
en god idé at stege løg 
og kød sammen med 

krydderimixen, mens at 
hvis man vælger kylling, er 

det en god idé at have det 
skåret i strimler og stegt med 

krydderierne.  
I stedet for at alle kan lave sin egen, 
som i den traditionelle, laver man en 
sandwich, som man skærer ud.  

Placér en tortilla wrap på en mellem-
varm pande. Lad det første lag være 
ost, men put ellers hvad du ønsker af 
fyld på før du slutter af med lidt mere 

ost (får det hele til at være nem-
mere at vende den) og end-

nu en tortilla wrap. Når 
den har fået noget farve, 
vendes den som en 
pandekage. Når den 
har fået nok (blevet 
gylden på begge sider), 

tages den af panden og 
skæres i 6 dele som en 

pizza.  
 

Den søde: 
Ingredienser: 

− Hvad end du kan lide, f.eks.: Nu-
tella, lemon curd, frisk frugt, is, 
flødeskum, ristede nødder/
kokosnød, skumfiduser, sirup, 
marmelade/syltetøj, (kanel-) 
sukker, chokolade, osv. 

 
Fremgangsmåde: 
Man kan bruge tortillaen som en pan-
dekage ved at varme dem og rulle 
dem. Eller lægge dem sammen oven 
på hinanden som i pandeversionen og 
varme dem der. Det er kun fantasien 
der sætter grænser! 

- Agnes, O-4 

NybroTidendes Februarmadklumme: 

Madklumme: Tortilla-udgaven! 

Det er nemt, billigt og fuld af muligheder! Her er tre forskellige versioner der 

bruger nogle af de samme ingredienser. I princippet er der ikke nogle regler, 

man kan gøre hvad man synes smager bedst. 
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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. maj: Sol op: 05:28, sol ned: 20:48—dagen er 

tiltaget 8 timer og 20 minutter. 

1. maj: Arbejdernes internationale kampdag 

5. maj: Danmarks Befrielse 

9. maj: Europadagen og Dagplejens dag 

17. maj: Store Bededag 

24. maj: Hundens dag 

25. maj: Fuglenes dag 

26. maj: Valg til Europaparlementet 

26. maj: Kronprins Frederiks fødselsdag 

30. maj: Kristi Himmelfartsdag 

31. maj: Røgfri dag 

 
-  

 

Hidato: Indsæt alle tal fra 1-37 i sammenhæng så det passer 

med  de allerede indsatte tal. 

OPENING HOURS 
Monday - Friday  15.00 - 21.00 

Saturday - Sunday 13.00 - 21.00 

May, June, July, August Open to 22.00 

  Phone: 51 14 12 19 


