
 

 

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  

Med juni går vi ind i årets første sommermåned, i hvert fald 

i følge kalenderen. Det gamle danske navn for juni—der 

ellers er opkaldt efter den romerske gud Juno—er skær-

sommer, som betyder forsommer, og det passer jo meget 

godt på det ikke altid så sommerlige vejr, Danmark plejer at 

have.  

I denne måneds avis er der selvfølgelig et fokus på folke-

tingsvalget d. 5. juni, læs mere om dette på side 5. Radio-

marken har i årstidens tegn fået nye får, mens haverne er 

eksploderet med frodige områder kultiveret af kollegianere 

med grønne fingre. To redaktører er taget ud for at skrive 

om både får og haver, se mere på side 3 og 11.  

Med denne udgave takker NybroTidende af for denne som-

mer og byder alle en god sommerferie! 

 Folketingsvalg s. 5 

Kollegiets Haver s. 11 

 

 

A) Ny cykelværkstedsansvarlig v. Kristof-

fer Runge 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION OG INFOR-

MATION 

Da jeg fraflytter kollegiet, er den spændende 

stilling som forperson for cykelværkstedet 

pa  kollegiet a ben. 

Kort om hvad man kan som forperson; 

- Købe værktøj til værkstedet, pa  kollegiets 

regning 

- Indrettet værkstedet 

- Bestemme hvordan værkstedet skal funge-

re 

- Afholde arbejdsdag i værkstedet, med piz-

za. 

- Samt hvad man ellers synes giver me-

ning :) 

Hvis der er interesse fra den nye forperson, 

kan jeg give en kort intro til værkstedet og 

beskrive lidt mere hvad jeg har foretaget 

mig i cykelværksted de sidste 5.5 a r. 

 

  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 6. juni 

2019 kl. 19.00 i GH-kælderen. 

 

 

 

 

Folketingsvalg og forsommer 

 Radiomarkens nye får, 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 
 

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

  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:        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 

Den letteste måde at blive bartender, er at skrive en besked til KælderCaféens Facebookgruppe. 

Nye Får på Radiomarken! 

 

Har du for nyligt gået over Radio-

marken? Så har du måske set nogle 

nye kreaturer derovre. Marken er 

nemlig blevet besat af mange nye 

får og geder. Der er både kommet 

nye racer og små lam; både de så-

kaldt Norske Spælsau og Islandske 

får! Disse får kan gå ude året rundt i 

modsætning til Texelfårene, som 

har græsset på markerne de sene-

ste tre sæsoner. 

Ud over fårene huserer flagermus, 

salamandere, frøer, snoge, sump-

vindelsnegle og firben på markerne 

i sommerperioden.

 

 

 
Pas på! Der opfordres til at holde 

afstand til handyrene. 

 
På trods af advarslen fik NT alligevel 

et billede af en lille fræk buk. 

 
Et misfornøjet får. 

 
Man skal skynde sig, hvis man vil nå 

at se lammene i deres sødeste sta-

die! 
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Side 4 

Førstehjælp  

(Ikke livsfarlige situationer) 

         

Det kan hurtigt gå galt i et køkken. Knive, ovne, 

fredagsdruk... Der er flere elementer i et kollegie-

køkken som ikke er helt ufarlige. Heldigvis er der 

ofte flere kollegianere på køkkenerne samtidig, 

så hvis ulykken skulle være ude, er der for det 

meste folk til at hjælpe. NybroTidende har her 

samlet tre risikable ulykker i et kollegiekøkken 

med en genopfriskning af de forskellige former 

for førstehjælp.  

-Dybe snitsår:  

Synder: Knive 

Situation: Køkkenkniven er lige blevet slebet 

knivskarp og ved et uheld taber du den ned over 

foden hvor du kun har din kinasko på. Den skar-

pe kniv rammer med spidsen, og blodet pibler ud 

af foden.  

Førstehjælpsmetode: Logisk nok, skal de skadede 

område opad, for at minimere blodtab. Den 

tilskadekomne lægges altså med foden opad 

mens en kompressionsforbinding lægges. Har 

man ikke forbinding fra en førstehjælpskasse, 

kan sokken anvendes.  

Hvornår skal der ringes 1813? Hvis snitsåret er 

mere end 2 cm. dybt og eller bredt. 

Foranstaltning: Sko på i køkkenet! 

-Forbrændinger:  

Synder: Friture 

Situation: Du er i gang med at friturestege 

pommes frites, da du ved en fejltagelse får tryk-

ket på ’P’. Mens du går over for at vande blom-

ster ved vinduet, lægger du ikke mærke til, at der 

begynder at lugte brændt. Pludselig er der ild i 

hele møget. Du går i panik, og hælder vandet fra 

vandkanden over flammerne, men dette får det 

blot det hele til at blusse op over dig, og du bli-

ver flamberet. 

Førstehjælpsmetode: 1. Rul rundt, 2. Lunkent 

vand på forbrændte områder - Ikke iskoldt! 3. 

Fugtig forbinding på forbrændte områder. 

Hvornår skal der ringes 1813? Ved minimum 

2.gradsforbrænding eller ved tvivl. 

Foranstaltning: Ikke skue for højt op for kogepla-

derne + låg/brandtæppe på i stedet for vand! 

-Knoglebrud (åbne og lukkede):  

Synder: Dit alkoholforbrug/din klodsethed 

Situation: Tour de Kitchen går ofte vildt for sig, så 

det ville ikke være atypisk hvis køkkenets største 

festabe faldt ned fra bordet i fuldskab. Ved for-

kert landing kan dette hurtigt gå galt, og brække-

de lemmer er ikke noget man ikke har hørt om 

før i forbindelse med druk. Men hvad gør man 

egentlig, hvis man selv er ædru nok til at assiste-

re? 

Førstehjælpsmetode: Ved åbent brud: Donutfor-

binding. Ved lukket brud: Støt bruddet i den 

stilling den tilskadekomne befinder sig i. - Er den 

tilskadekomne bevidstløs, lægges han/hun i sta-

bilt sideleje.  

Hvornår skal der ringes 1813? Altid ved mistanke 

om brækkede lemmer. 

Foranstaltning: Styr dit druk! 

NB! Husk at hver gang bør have en førstehjælps-

kasse. Opdager du, at der ikke er nogen eller er 

ved at blive brugt op, så anskaf én eller kontakt 

Lars Kaj. 

Læs mere på Falck.dk 

 

 

Rejsetid? 
Det er ved at blive rigtig sommer og 

for de fleste betyder det, at man kan 

se enden på ens eksamener — eller 

starten på ens reeksamener, men! 

Hvis man ikke allerede har styr på feri-

en, er der masser af billige løsninger. 

Ifht. Flybilletter er der 3 tips; 1. enten 

bestiller man dem 1/2 til et helt år ude 

i fremtiden så man kan få dem billigt, 

2. man gør det modsatte og bestiller 

dem dagen før så man kan få nogle af 

de ekstra, ekstra billige afbudsbilletter 

— samtidig med at man lever livet far-

ligt, 3. næsten uanset hvornår man 

bestiller billetter, er det en god idé at 

gøre det efter tirsdagen i en ny uge, 

da det er her de begynder at falde. 

Man kan også tage toget mange ste-

der, som kan være mere billige mu-

ligheder end fly. Tyskland især er en 

rigtig god mulighed hvis man er på et 

budget, da både transport via tog er 

billigt, men moteller eller AirBnB er 

også relativt billige. Og maden, det er 

så nemt at finde billig, men samtidig 

ret så god mad i Berlin. 

Cykel– og vandreture er også mulighe-

der som man ikke bør kimse af! Dan-

mark især er rigtig et sted der er rigt af 

steder man kan tage hen. Margorite 

ruten er en klassiker, men man kan 

sagtens tage til Sverige eller Norge og-

så. Man kan endda tage en færge til 

f.eks. Bornholm, det er kun ekstremt 

dyrt at tage med færger, hvis man har 

ens bil med. 

Det kan være lidt sværere, at få dette 

planlagt, men hvis man er vild med at 

sejle i enten kano eller kajak, så er der 

også muligheder for at finde ruter i 

Skandinavien, hvor man kan have telt 

med. Men ellers kan man altid bare 

prøve en tur i kano i de to søer lige ved 

kollegiet, hvis man ikke vil gøre det 

mere end én dag. Kollegiet har endda 

deres egen kano og kajakklub, hvis 

man skulle være interesseret i at prø-

ve. 

- Agnes Jensen, O-4 
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Side 5 

 

Folketingsvalget 
Der skal vælges en ny regering d. 5. 

juni. Som det altid medfører dette og-

så en stor gruppe nye vælgere, om de 

for nyligt er fyldt 18, eller om de for 

nyligt er blevet politisk engagerede. 

For en ny i person det danske politiske 

system kan det virke som en jungle at 

finde hoved og hale på alt sammen. 

Hvad er en spidskandidat? Hvad er 

forskellen på en partistemme og en 

personlig stemme? Vi prøver at gen-

nemgå de ting, der kan være forvirren-

de for nye vælgere her.  

Vi starter med at prøve at få nogle ter-

mer på plads. Hold tungen lige i mun-

den, det kan blive lidt langhåret.  

Til folketingsvalg fordeles de 179 plad-

ser i Folketinget, hvoraf to går til Grøn-

land og to til Færøerne. De resterende 

175 pladser opdeles i kredsmandater 

og i tillægsmandater. Kredsmandaterne 

vælges direkte ud fra antallet af stem-

mer i en af landets 10 storkredse. Til-

lægsmandaterne er ikke tilknyttet en 

valgkreds og fordeles mellem partierne 

efter regler, der skal sikre, at forholdet 

mellem mandater i folketinget afspejler 

forholdet mellem stemmer på de en-

kelte partier. Hver kandidat kan vælges 

fra et område kaldet valgkredsen.  

Hvad så med kandidaterne? Hvilke 

termer er gode at have styr på der? 

Først og fremmest er der spærregræn-

sen. Spærregrænsen angiver den andel 

af afgivne stemmer, et politisk parti 

skal have for at blive repræsenteret i 

Folketinget. I Danmark ligger den på 

2% af stemmerne. Før man overhove-

det skal bekymre sig om spærregræn-

sen, skal et parti være opstillingsbe-

rettiget. Hvis et parti allerede sidder i 

Folketinget, kan de automatisk stille op 

igen, men hvis ikke, skal de indsamle 

underskrifter. Antallet af underskrifter-

ne skal svare til 1/175 af gyldige stem-

mer.  

På stemmesedlen kan der være en 

række forskellige kandidater: folke-

tingskandidaterne, som der 

er flest af. Spidskandidater-

ne er de  kandidater, der er 

opstillet som nr. 1 på et 

partis kandidatliste. Så er 

der også løsgængerne, som 

ikke er tilknyttet et parti. 

Mest berømt er komikeren 

Jacob Haugaard, der blev 

valgt ind i Folketinget som 

løsgænger tilbage i 1994.  

For at blive valgt ind som 

løsgænger, skal man have 

20.000 personlige stem-

mer, hvilket bringer os vi-

dere til den slags stemmer, 

man kan angive: personlige og liste-

stemmer. Når man placerer en person-

lig stemme, stemmer man ikke kun på 

partiet, men på den specifikke kandi-

dat. Dermed er man med til at vælge, 

hvem der skal sidde i Folketinget. Pla-

cerer man en listestemme, er man med 

til at vælge, hvilket parti skal være 

stærkere i Folketinget. Hvis et parti an-

vender en partiliste, vil kandidaterne 

stå i en prioriteret rækkefølge på listen. 

Det vil sige, at den øverste kandidat vil 

få listestemmerne først, indtil de er 

valgt ind. Derefter vil den næste på li-

sten få de næste stemmer.   

Der er selvfølgelig også forskellige nav-

ne for de forskellige slags vælgere. En 

vælger, der altid stemmer på samme 

parti kaldes en kernevælger, mens 

dem, der tager stilling fra valg til valg 

kaldes marginalvælgere. Sofavælgere 

er dem, der slet ikke stemmer i stedet 

for at give en blank stemme.  

Nu har vi fået nogle af termerne på 

plads, nu handler det om at finde ud af, 

hvordan vi kan semme. For at stemme 

skal man bruge sit valgkort. Valgkortet 

vil automatisk blive sendt, og der går 

omkring fem dage fra der udskrives 

valg til valgkortet lander. På valgkortet 

vil der også stå, hvor du skal tage hen 

for at stemme. Dem, som ikke er hjem-

me eller på anden måde er forhindret i 

at stemme på sit valgsted, kan sende 

en brevstemme i stedet. Du kan få in-

formation om brevstemmer i din kom-

mune. Disse stemmer kan afgives de 

sidste tre uger før valgdagen og frem til 

næstsidste dag før valgdagen—dette 

gæler også lørdag.  

Læseren er forhåbentlig blevet lidt klo-

gere på, hvordan et folketingsvalg i 

Danmark foregår. Nu er der kun tilbage 

faktisk at stemme. Folketingsvalget har 

denne gang hele 13 partier, hvoraf tre 

af dem er nye på banen: Nye Borgerli-

ge, Klaus Riskær Pedersen og Stram 

Kurs. Resten kender de fleste med 

gamle kendinge som Venstre, Socialde-

mokratiet, De Radikale, Dansk Folke-

parti og De Konservative. Denne artikel 

skal ikke forsøge at opridse mærkesa-

ger og de forskellige partiers politikker. 

Det kunne vi have brugt en hel udgave 

af NybroTidende på. Foldere, debatter, 

partiernes hjemmesider og de mange 

plakater er de bedste måder at oriente-

re sig på. Hav et godt valg og pas på al 

valgflæsken (meget generøse valg-

løfter)! 

Ukonventionel valgplakat for Statsminister Lars Løkke Rasmussen 



M A J  2 0 1 9  N Y B R O T I D E N D E  

Side 6 

Referat af beboerrådsmøde 

1) Fremmødte Beboerrådsrepræsen-

tanter: 

Viktor E31, Steffen L06, Kasper P16, 

Mads E33, Casper C27, Marie D60 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Sprog: 

Engelsk, Ordstyrer: Mads E33 

3) Antal stemmeberettigede: 6 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt 

6) Økonomi: 

Kassereren fortalte, at der ikke har æn-

dret sig meget siden sidste måned, På 

netkontoen er der 470.000 kr. og på 

foreningskontoen er der 110.000 kr. 

Han informerede at problemet fra sid-

ste gang, vdr. de manglende penge, 

ikke er løst endnu. 

Yderligere informerede han at der var 

sket en fejl sidste måned med overfø-

relsen til nogen af køkkenkasseren, 

men at der er blevet rettet op på det 

igen. 

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. 

Punktet blev fremlagt, ingen interesse-

rede var mødt op, det blev forslået at 

poste det på Nybrogård Kolle- 

giets Facebook-side, samt blev det in-

formeret at formanden flytter ud i slut-

ningen af maj. Formanden for- 

talte lidt om hvad han havde gjort i sin 

tid som formand, hvilket indebar, op-

rydning af rummet, arrangere 

arbejdslørdag/arbejdsdage med pizza, 

købe nyt værktøj og så har han opsat et 

nyt skab med lås på med 

værktøj i. 

Der fandt ingen afstemning sted da 

ingen stiller op. 

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 græs-

arealerne 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 allige- 

vel ikke bliver brugt så meget. Det kun-

ne 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 under 500kr. 

Det blev talt om og diskuteret: at der 

generelt var en angst for insekterne, 

der var bekymringer for hvilken 

betydning det ville have for naturen at 

forandre den til noget som naturligt 

ikke kommer.  

Fortsættes - 
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Der blev spurgt til hvad disse små om-

råder med blomster kan bidrage til, 

hvad Radiomarken, Lyngby Sø, Bags-

værd Sø, Åmosen og de andre fredede 

områder ikke kan bidrage til. Det blev 

informeret at der tidligere har været 

en sådan blomsterstribe langs vejen og 

at det ikke vides hvorfor den for-

svandt, yderligere blev det informeret 

at det tidligere gav en stor glæde til de 

ældre damer i området. 

Det virker til at der generelt er enighed 

om at det anses som værende en god 

ide, men både CD-Lige og CD-Ulige 

nævner bl.a. at de ikke vil have det tæt 

på dem, men at de ellers syntes at det 

lyder til at være en god ide, hvilket bå-

de PR-Lige og EF-Lige og EF-Ulige, syn-

tes. Det blev forslået at lave et kort 

over de steder hvor blomsterne skal 

sås til næste dagsorden, så alle kan 

have en chance for at give deres me-

ning og fordi det er nemmere at for-

holde sig til konkrete steder. Camillia 

fortalte at hun allerede har været i 

gang med at udvikle et kort, men da 

andre ikke har haft en mulighed for at 

se dette kort (inden mødet) og fordi 

Camillia fortæller, at hun flytter ud 

tidligere end forventet, blev det be-

sluttet at inden kortet har været på 

dagsordenen og der er blevet fundet 

en som vil tage ansvaret for det kan 

der ikke blive truffet en afgørelse. 

Yderligere blev det forslået at så det 

steder som ikke bruges så meget, 

f.eks. foran Pizzeriaet, ved ST og andre 

steder. 

Det blev konkluderet: Afstemningen 

kan ikke finde sted før kortet, over 

forslåede beplantningssteder, har væ-

ret på dagsorden og der er blevet fun-

det en ansvarlig for projektet/en som 

vil overtage punktet. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

Karthick T44 blev meldt ind som Bebo-

errådsrepræsentant for ST-Lige 

Kimberly A15 blev meldt ind som Be-

boerrådsrepræsentant for AB-Ulige. 

 

11) Evt. 

Der blev spurgt ind til Filmklubben, 

hvad status er og hvornår den er oppe 

at køre igen, da formanden for Film-

klubben var tilstede, blev de informe-

ret at rummet, efter skimmelsvamps-

behandlingen, er helt tomt og at alt er 

væk. Der arbejdes på igen at få døren 

til at virke, så det er muligt for med-

lemmerne at få adgang til rummet, 

samt at indrette rummet igen. 

Brætspilsklubben informerede at den 

er oppe og køre og at der snart vil væ-

re nogle mere interessante spil, samt 

at der planlægges at lave en dag, hvor 

køkkenerne besøges. 

KælderCaféen spurgte ind til om vi har 

en bordplade på Kollegiet som kan 

bruges til at lægge på Billardbordet i 

KælderCaféen, for at indføre nogle 

Bordtennis dage/aftener. Det så ikke 

lige umiddelbart ud til at Kollegiet har 

nogen til rådighed og KælderCaféen vil 

derfor overveje at købe en plade. 

Det blev igen forslået/spurgt indtil 

hvorfor der ikke er kage, snacks, mad 

og drikkelse til møderne. 

Det blev forslået evt. at indføre det til 

mødet i september, hvor nye er flyttet 

ind og gamle er flyttet ud, for at gøre 

opmærksom på Beboerrådet. 

En anden fortalte at vedkommende 

havde valgt at melde sig ind I beboer-

rådet for det sociale og 

mente derfor at mad og drikke til mø-

derne kunne bidrage til mere hygge og 

socialisering. 

Der blev spurgt ind til Nybro kagefe-

stival, hvor det blev informeret at det 

bliver afholdt engang om året og at 

der er en række forskellige priser som 

man kan vinde alt fra flotteste kage til 

bedst smagende og højeste (har der 

også været). Mere information følger, 

af de ansvarlige for arrangementet, 

gennem reklamering på FB-siden og 

Kollegiet. Yderligere blev det informe-

ret at den typisk afholdes 

i sommerferien. 

12) Ny mødedato: Torsdag d. 06. juni 

2019 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted. 
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Notice of Residents’ Council Meeting 
Agenda for residents’ council meeting  

1. Present:  

2. Moderator and language for the 

meeting 

3. Count of voting members 

4. Approval of minutes from last 

resident’ council meeting 

5. Approval of agenda 

6. Economy 

7. Other messages 

8. Review of last board meeting or 

agenda before the next. 

9. Inward correspondence 

 A) Laundry machines v. Kasper P16 

TO INFORM, FOR DISCUSSION AND 

VOTE 

After a survey at the dormitory, many 

found that our washing machines are 

"outdated" and / or untrustworthy. 

Some of the things people say are the 

following. 

− The machines seem old and 

worn. 

− Their sensors for when the 

clothes are dry enough should 

probably be adjusted as the 

clothes are still soaked after the 

machine is finished. 

− The machines sometimes break 

down which is seen as we some-

times receive notice that the ma-

chines are closed for various rea-

sons. 

Some people are in doubt about the 

following: Do we pay for the machines 

as part of rent / consumption (when we 

use them) / or are they paid through 

the operating budget? 

B) Grass area for wildflower meadow 

v. Laura Friis 

FOR DISCUSSION AND VOTE 

Continued from last meeting; 

The proposed area can be seen in the 

image (Highlighted in blue), which in 

total covers about 34m2.The budget is 

below 500kr. If the bags that were sug-

gested in a previous post is still availa-

ble, three bags of 50 kr = 150 kr must be 

used. 

Furthermore, it is proposed by another 

resident to utilize the area / slope in 

front of the kiosk / at the parking lot. 

Other suggestions for areas are wel-

come and may be considered for the 

upcoming meeting. 

 

10. New members and alternates 

11. Other 

12. Next meeting 

Any cancellations must be submitted at 

www.nybro.dk > Residents’ Council > 

Cancel at least one day before the 

meeting 
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Filmklubben  

Filmklubben har 

været uden for-

mand i over et år. 

Men nu har 

Steffen fra L6 

meldt sig som ny 

formand, så klub-

ben forhåbentligt 

kan komme op at 

køre igen.  

Der er dog mange 

ting der skal op-

startes igen efter 

den lange pause; 

medlemsliste, nyt 

inventar (efter 

oversvømmelse i 

efteråret der for-

årsagede vand-

skader) samt op-

følgning på elek-

tronisk låsesy-

stem.  

Alt dette vil for-

mentlig blive un-

dersøgt og arbej-

det på i løbet af 

sommeren. 

På kollegiets 

hjemmeside fin-

des endnu en 

gammel side, som 

også skal opdate-

res med den nye 

medlemsliste, 

medlemsgebyr 

samt reservati-

onsmuligheder. 

Hold øje med Fa-

cebooksiden 

’Nybrogård Kolle-

giet’ for opdate-

ringer og nyhe-

der! Yderligere 

info under refera-

tet. 

Klagenævnet 

søger nye 

medarbejdere! 

Jobbet går ud på: 

-At behandle klager 

-At gå gangrunder 

for at tjekke, at 

beboere overhol-

der brandsikkerhe-

den 

 

Det forventes at: 

-Du har gode skrift-

lige formulerings-

evner samt flyden-

de beherskelse af 

dansk 

-Kan arbejde i et 

team og er samar-

bejdsvillig 

-Du kan arbejde 

minimum et halvt 

år fra ansættelsen 

-Er fortrolig med 

informationer fra 

arbejdet 

  

Du får: 

-1 times arbejdstid 

om ugen 

-Ugentlig løn på 

149 kr.  

-Grundig oplæring 

-Nye bekendtska-

ber på kollegiet. 

Se mere under do-

kumenter på Face-

booksiden 

’Nybrogård Kollegi-

et’. 

Ved interesse, send 

en ansøgning til 

bestyrel-

sen@nybro.dk 

Nøglebrikker 

Det er vist ingen nyhed, at man har 

fået at vide, at man skal komme og 

hente disse nøglebrikker (se billede) 

hos Lars Kaj. De bliver brugt som nøg-

ler til de fleste køkkener, så det er me-

re dem, som også bor i lejlighed der 

skal huske at smutte forbi Lars Kaj. For 

der er alligevel nogle som stadig 

mangler at få det gjort, så det er vig-

tigt at man lige tager tiden til at få 

dem udleveret.  

Grunden til at sådan et system er ved 

at blive indstillet, er så der i nattens 

timer ikke kan komme fremmede ind 

på kollegiet. Nogle af grundene til at 

det overhovedet har været på tale, har 

været den påsatte brand der skete for 

et par år siden. Det var ovre ved ST 

bygningen i 2015, at der udbrød brand i 

underetagen. Dette er 

nok ikke den eneste 

grund, men det giver 

god mening, at det nok 

er en af grundende.  

Det bliver ikke en nød-

vendighed at bruge 

dem i dags timerne, da 

folk som postvæsnet 

skal kunne komme ind 

til postkasserne inden-

for. Der er også mange 

andre folk — såsom 

Take-Away udlevering 

der kommer og går, 

eller bare hvis folk får 

besøg af familie og 

venner.  
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Set på Kollegiet: Haverne  
Med Nybrogård Kollegiets placering 

midt i naturen, må det for nogle være 

oplagt at have mulighed for at dyrke 

diverse grøntsager og frugter. Ny-

brogård Haveforening startede i 1978 

og der er tre havearealer, der hver lig-

ger udfra en af bygningerne, der ligger 

ud til søen: CD, LM og NO. Udover de 

46 haver, der kan tildeles Haveforenin-

gens medlemmer, er der også diverse 

bærbukse og æbletæer på kollegiets 

fællesarealer, som kan bruges frit af 

alle kollegiets beboere.  

En beboer sagde ja til at svare på nogle 

spørgsmål om hendes have.  

Hun har haft have siden juli i 2018, så 

efterhånden et år. Hun fortæller, at 

hun godt kunne tænke sig at prøve at 

prøve kræfter med at dyrke egne 

grøntsager, og tilføjer, at hun aldrig har 

haft grønne fingre, så et eller andet 

sted, måtte hun jo starte. Derudover er 

der også et hensyn til miljøet med i be-

slutningen: Man får alt for meget pla-

stik med, når man køber frugt og grønt 

i butikkerne, og det vil hun gerne und-

gå at støtte.  

I haven dyrker hun lidt af hvert: rabar-

ber, jordbær, radiser, kartofler og kar-

tofler er i blandt afgrøderne. Derud-

over er der også en masse salater.  

Men hvorfor vil man overhovedet have 

en have? Selvfølge-

lig, det er belejligt 

og muligvis billigere 

i længden, men det 

er også meget ar-

bejde. Der er selv-

følgelig også nogle 

dårlige ting. Beboe-

ren har oplevet, at 

haverne er blevet 

gravet op efter så-

ning – i starten af 

året var der et stort 

hul i haven, hvor hun lige havde sået. 

Så er der, som man også kan se 

på kortene over haverne, japansk 

pileurt, som vokser hurtigt og er 

svært at få bukt med.  

Men det er det hele værd, når 

først høsten kommer i hus. Med 

friske rabarber i løbet af foråret 

og lækre grøntsager over somme-

ren, må det også veje meget op 

for besværet med at dyrke og 

vedligeholde en have. Og som 

beboeren selv sagde, er hjemme-

dyrkede danske jordbær svære at 

slå. 
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-Clara,K-55 

 

- Agnes, O-

Rabarbergrød  

Rabarbergrød er nem at lave og kan 

bruges til flere ting: oven på yoghurt 

eller skyr  til morgenmad, med nogle 

makroner og fløde i en dessert eller 

nogen kombinerer den sur-søde smag 

med lam.  

Ingredienser:  

− 500 g rabarber 

− 1/2 dl vand 

− 150 g (rør)sukker 

− 3 tsk vaniljesukker 

Rabarberne renses og skæres i stykker. 

De lægges I en gryde med vand, sukker 

og vanilje . Lad det koge op under låg. 

Lad grøden simre I 20 minutter.  

Du kan smage grøden til med sukker.  

Server grøden kold, gerne med noget 

mælk eller fløde eller sæt den til side 

og brug den oven på yoghurt eller skyr 

til morgenmad. Flødeost eller marsca-

pone blandet med vaniljesukker er 

også en god kombination.  

NybroTidendes junimadklumme: 

Madklumme: Sommer-udgaven! 

Nu hvor forsommeren er over os, er det oplagt at begynde at bruge de 

mange frugter og grøntsager, den bringer os. Denne gang i madklum-

men laver vi mad med rabarber! 
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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. juni: International dag for forældre 

4. juni: Hundens dag 

5. juni: Grundlovsdag  

5. juni: Folketingsvalg  

5. juni: Fars dag 

5. juni: International miljødag 

9. juni: Pinsedag 

10. juni: Anden pinsedag 

15. juni: Valdemars dag  

19.-23. juni: Copenhell 

23. juni: Sankt Hans aften 

26. juni: International kano 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 


