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Velkommen! s. 3

Podcasts s. 6

Hvad kan man lave? s. 8

September, studiestart og smittetryk
Så er NybroTidende tilbage! Efter en god sommer-

ferie, hvor smittetrykket har været dejlig lavt skal vi nu
i gang igen, og det bliver jo rigtig spændende med alle
de prognoser, som der er blevet sendt ud om hvor hårdt
vi bliver ramt af en anden bølge. Redaktørerne her på
NybroTidende krydser fingre for en blød bølge, fordi
vi begge to skal skrive speciale og være i laboratorium
meget.

Vi starter med at byde nye beboere velkomne på side
3 og Dorte forsøger at hjælpe en ny kollegianer på side
4. Blandt de nye beboere på vores kollegie har vi selvføl-
gelig også katten Lakrids, som mange af kollegianerne
allerede kender. Vi har taget en lille samtale med ham
på side 5.

På side 6 har vi i anledning af International Pod-
cast dag kommet med nogle forslag til nogle podcasts, I
kunne give en chance. Hvis man ikke er så meget til at
høre podcast, men hellere vil ud og røre sig, kan man
give side 8 et skud, hvor vi snakker om Bison Boulders,
hvor man kan prøve at klatre.

Hen over sommerferien har beboerrådet været rigtig
aktivt, og du kan læse både referatet fra beboer-
rådsmødet d. 6. juni og fra det ekstraordinære beboer-
rådsmøde d. 8. juli. Det starter på side 9, og der vil
selvfølgelig også efterfølgende komme en dagsorden for
det kommende beboerrådsmøde.

God studiestart, og vi håber, at Zoom er med jer!

Nyt fra beboerrådet

B) Nybrotidende samt hjemmesi-
den

Som der blev talt om på sidste
møde. Blev det foreslået, at nedlukke
nybrotidende og i stedetfokusere

på en mere opdateret hjemmeside.
Hvornogle af redaktørerne Evt. kan
være med til at opdatere hjemmesiden
med lokale og aktuelle historier osv.

Det informeres, at Kimberly,
samt Kasper fra Netgruppen til

september vil komme med et estimat
på, hvor mange timer det vil tage at
opdatere hjemmesiden. Hjemmes-
iden vilså forhåbentligt være op-
dateret senest til januar meddeles
det.

BEBOER– og BEBOERRÅDSMØDE:
01/09 2020 kl. 19.00 i GH-kælderen.



NYBROTIDENDE SEPTEMBER 2020

Den Personlige Side

Bestyrelsen Administration Klubber
Kasserer Kano- og kajakklubben Havegruppen

Frederik, N29 (næstformand) Kasper Hansen, P16 Rune, S02 Lea, L06
Rasmus, S21 (suppleant) kasserer@nybro.dk
Beboerrådet Sekretær Kunstklub Bryggerklub
Formand: Mads, E31 Josephine, B56 Louis, E31 Mathias, J17

(sup) sekretaer.nybrogaard@gmail.com Brættet Motionsrum
AB-ulige: Kimberly, A15 Mads, E31 Lukas, G35

Revisorer
AB-lige: Mangler Cykelværkstedet Filmklub

Er det dig? Ida, B57
CD-ulige: Casper, C27 NybroTidende

Lina Nielsen, E35 Nybro Kagefestival FC Nybro
CD-lige: Marie, D60 Louise Almer, L11 Er det dig? Er det dig?

Patrick Aagaard, S37
EF-lige: Victor, E33 Louise Joensen, P33 Musikrum FC Nybro Chicks

tidende@nybro.dk Andreas, M02 Er det dig?
EF-lige: Mads, E31

Sekretariatgruppen/fremleje Hundeklubben
GH-ulige: Mangler Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Lærke, M02

og Torsdag 20:00-21:00
GH-lige: Mangler i GH-kælderen

Tlf.: 21 48 54 55
JK-ulige: Asbjørn 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 Cykelværksted

Tlf.: 61 91 97 92 LM-kælder
Tlf.: 21 48 54 55 Patricia

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 antennegruppen@nybro.dk Kasper, R66
Kældercaféen

ST-ulige: Ditlev, T47 Cafe og spil aften tirsdag 19:00-22:00
Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00

ST-lige: Emma Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00
miljo@nybro.dk (annonceres seperat).

Formand: Bertil, O4
Lejligheder: Næstformand: Kasper, P16

C, D og G Mangler 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: Kasper, S06 Kasser: Kasper, P16

De lokale
NB! Varmemester Nybrogård pizzaria

Lars Kaj Tlf.: 51 14 12 19
Punkter til dagsorden skal sendes varmemester@nybro.dk Hverdage: 15:00-21:00
til sekretæren mindst ti dage før Tlf.: 45 87 04 73 Lørdag - søndag: 13:00-21:00
næste møde via nybro.dk > For Kontortid Maj-august: åbent til 22:00 alle dage
beboere > Beboerrådet > ”Tilføj Mandag: 16:00-18:00
punkt til dagsorden”. Tirsdag-fredag: 07:30-09:00

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00

Side 2
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Månedens nørderi Til de nye beboere

Månedens nørderi er i september blevet erstattet af
lidt generel info om kollegiet til de mange nye be-
boere, der flytter ind i forbindelse med studiestart.
Har du spørgsmål til noget, der ikke er blevet gen-
nemgået i denne artikel (eller til noget andet - vi er
lidt ensomme på NybroTidende og sætter altid pris
på at høre fra vores læser(e?)), er du altid velkom-
men til at skrive til tidende@nybro.dk eller på Face-
book: facebook.com/NybroTidende.

Nybrogård Kollegiet blev opført i
1970 og består af 468 enkeltværelser
samt 68 lejligheder. Er du en af de
heldige, der er flyttet ind på kollegiet,
har du meget i vente, og på NybroTi-
dende håber vi, at vi kan hjælpe dig lidt
på vej.

Nybrogård Kollegiet har en
Facebook-side, hvor man kan stille
spørgsmål til de andre beboere. Den side
kan findes her: facebook.com/groups/
nybrogaardkollegiet/. Derudover har
hver gang også deres egen Facebook-
side, hvor der bliver slået ting om som
kun er relevante for den specifikke gang,
ikke hele kollegiet.

Bor du på et enkeltværelse, er du
tilknyttet et fælleskøkken med 12 an-
dre mennesker. Hver gang (26 værelser)
har to fælleskøkkener. På nogle gange er
køkkenerne inddelt efter hvilket bogstav,
man bor i (fx har E et køkken og F et
andet), selvom man deler gang. På an-
dre gange er det mere tilfældigt, hvem
der hører til hvilket køkken. Her vil det
måske være muligt at bytte køkken, hvis
man hellere vil være på det andet. Alt
dette er individuelt fra gang til gang, så
den bedste løsning vil være at tage fat i
en fra din gang og spørge.

Der er ingen faste tidspunkter,
hvorpå du må/ikke må opholde dig
i køkkenet; så længe du respekterer
de andre beboere, er der frit spil. Til
gengæld er der af hensyn til dem, der
skal tidligt op eller skal læse nogle re-
gler om larm. Generelt er det ilde set
at larme på kollegiet efter kl. 22. Dette

gælder altså støvsugning, musik og bare
generel larm.

Mange af køkkenerne har såkaldte
TDC-fester, og de har altså ikke noget
at gøre med teleselskabet. TDC står for
’Tour De Chambre’ og indebærer, at man
på gangen besøger alle værelserne, der
hvert har et tema. Beboeren på hvert
værelse er klædt ud efter temaet og har
både en drink og en leg, der passer der-
til. Det er en god måde at lære dine
medkollegianere bedre at kende samt at
se, hvordan de andre har indretter deres
værelser.

Skal du vaske tøj efter TDC (eller
ellers), kan du besøge kollegiets vaskeri.
Inden du går der over, er det en god ide
at reservere maskiner. Dette gøres lettest
ved at gå ind på nybro.dk og trykke
”vaskeri login” øverst i højre hjørne.
Her skal du bruge en kode, der blev
udleveret da du også fik nøglen. Der
er 10 vaskemaskiner, hvoraf 9 kan re-
serveres. Den tiende er en større mask-
ine, og det er først til mølle (eller
hver mand for dem selv, alt efter hvor
mange, der vil vaske den dag), hvis man
vil have den. Vaskemaskinerne kan re-
serveres med halvanden times mellem-
rum (fx fra 15.30-17.00 og 17.00-18.30)
og kun mellem 08.00 og 23.00. Som
regel tager en vask omkring 40-50 min-
utter, så hvis du er hurtig kan du måske
nå to vaske inden for den reserverede
tid. Hvis den maskine, du har reserveret
er færdig med at vaske, men der stadig
ligger tøj i, står der nogle kurve, du kan
lægge det andet tøj i.

Når du er færdig med at vaske, kan
du smide tøjet over i en af de fire tør-
retumblere, der også er tilgængelige i
vaskeriet. På skærmen i midten kan du
se, hvilke maskiner der er ledige. Igen
gælder, at hvis maskinen står som ledig,
men der ligger noget tøj i, kan du tage
tøjet ud og lægge i en kurv, inden du
selv bruger den. En ting, der er vigtig at
huske, inden du tænder tørretumbleren
er at fjerne støvet fra filteret – dette stop-
per nemlig udluftningen til og medfører,
at det tager længere tid for tøjet at tørre.
Dette vil komme til at koste dig mere, da
tøjet skal tørre længere, og det vil også
være værre for miljøet. Bruger du ikke
tørretumbler, er der på taget til hvert
af fælleskøkkenerne en tagterrasse med
tørresnore.

Mens du venter på vaskemaskinen,
kan du smutte forbi Nybro Pizza og
Burger, hvor du bl.a. kan købe slik, mad
og sodavand. De har åbent på hverdage
fra kl. 15.00-21.00 og i weekender fra
13.00-21.00.

Kollegiet tilbyder derudover en
masse aktiviteter. Der er fitnessrum,
filmklub, kano- og kajaklaug, bryg-
gerklub, fodboldklub, brætspilsklub,
cykelværksted, haveforening og meget
mere. I tidligere udgaver af NybroTi-
dende har vi skrevet om nogle af disse
klubber, men som fast læser, kan du se
frem til endnu mere. Hvis du ikke kan
vente, kan du besøge nybro.dk/klubber
og se, hvordan du melder dig ind.

Side 3
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Dortes Dumme Klumme

Kære Dorte,
Jeg er lige startet på studiet og flyttet
ind på kollegiet. Da jeg tidligere kun har
skulle dele hus med mine forældre, synes
jeg, at det er lidt skræmmende at skulle
dele køkken med 12 andre. Hvad er dit
råd til at få så meget som muligt ud af
kollegielivet?
Mvh. Skytten

Kære skytte,
Det er altid skræmmende at begynde
på noget nyt. Dengang jeg flyttede på
kollegie for 53 år siden var jeg da også
nervøs. Mit trick til at få en masse ven-
ner var at starte en masse nye trends.
Vi lavede fx en appelsinkanon ud af
nedløbsrør. Det var en stor succes, kan
jeg godt sige dig!

Et andet trick, jeg gjorde brug af var
at lave en masse mad. På denne måde
bruger du en masse tid i køkkenet og får
snakket med alle de andre på køkkenet.
Eventuelt kan du gå "all in" - som de
unge siger nu til dags - og efterlade hele

køkkenet fuldt af opvask. Det skal nok
sætte samtalen i gang!

Hvis du er ude på køkkenet på et
tidspunkt, hvor alle sover, kan en kaf-
fekværn eller evt. en meget larmende
røremaskine varmt anbefales at tage i
brug - dette vil ikke kun vække de andre
på gangen, men højst sandsynligt også
få dem ud på køkkenet for at se, hvad
der foregår - her skal du gribe chancen
og starte en samtale - evt kan du jo byde
dem på friskbrygget kaffe eller nybagte
boller.

Hvis du er mere til at være alene, har
jeg ladet mig fortælle, at der er plads til
både ovn og komfur i skabet på værelset
- og med vand på badeværelset man-
gler du jo bare tallerkener, bestik osv.
så har du nærmest et fuldt køkken. Hvis
du ikke kan overskue alle menneskene i
Ikea, kan jeg klart anbefale at gå ud på
køkkenet midt om natten, hvor der ikke
er andre, og tage en masse derfra - det
er gratis. Nu du er i gang, kan du også
tage et køleskab med - der er alligevel så

mange køleskabe der ude, at de sagtens
kan undvære et enkelt. Og når du en
gang er løbet tør for rene ting, kan du
bare gå ud på køkkenet og aflevere det
tilbage - så skal det nok blive vasket op.
Vind-vind som de unge siger.

Jeg håber, at mine råd kan hjælpe
dig med at få nogle venner (eller det
modsatte).
Kærlig hilsen Dorte.

Nyt fra Nybrogård Pizzaria & Burger

Side 4
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Hoomans of Nybrogård: Katten

Lakrids

Lakrids’s adresse ligger egentlig i Virum, men
da han opdagede kollegiet og dets søde beboere
for nogle år siden, besluttede han sig for at op-
give villalivet og i stedet blive mere eller mindre
permanent beboer på kollegiet. På NybroTidende
har vi snakket med Lakrids om, hvad der gør kol-
legiet så specielt for ham.

De fleste beboere på Nybrogård
Kollegiet kender til katten Lakrids,
der efterhånden er blevet til lidt
af en legende. På NybroTidende
besluttede vi derfor at lave et inter-
view med den flotte herre. Der var
da også konkurrence om hans op-
mærksomhed, så da vi skulle mødes,
var Lakrids allerede fuldt optaget af
at charmere sig ind hos en af de an-
dre beboere. Vi fik dog fat i ham til
sidst og fik snakket lidt med ham,
inden han smuttede videre til en
af sine andre beundrere, og da vi
spurgte ham, hvad han bedst kunne
lide ved kollegiet, var han ikke i
tvivl: ”Kollegielivet. Nu har jeg levet

otte liv som indekat, og de var, hvad
man kan kalde hundeliv. Jeg har
brug for græs mellem tæerne, og det
er noget, som kun kollegielivet kan
tilbyde. Det eneste problem ved kol-
legiet er de mange hunde, men dem
tæver jeg bare – så katte lære det”.
Vi skulle lige til at spørge ham,
hvorfor han ikke kan lide hunde,
men han var allerede løbet videre
til den næste beundrer. Vil du vide
mere om Lakrids, kan du møde ham
rundt omkring på kollegiet, hvor
han gladelig giver dig lidt af sin tid
– især hvis du har mad.

Vil du eller dit kæledyr gerne være
med i NybroTidendes Humans of

Nybrogård, skriv til os på
tidende@nybro.dk eller på
facebook.com/Nybrotidende

Vil du være redaktør på NybroTidende?

Er du vild med memes, puns og dårlige (gode?) jokes generelt, og kan du lide at dele ud af din erfaring som
kollegiebeboer, er et job som redaktør på NybroTidende måske noget for dig. Hvis du er interesseret, kan du skrive til

os på tidende@nybro.dk.

Side 5
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International Podcast Dag

Den 30. september er det international podcast dag!
Her på NybroTidende har vi nogle redaktører, der
hører podcast dag ud og dag ind og konstant er på
udkig efter et nyt fedt podcast at bruge al sin tid på.
Og det er jo fantastisk med podcast verdenen, fordi der
er så mange forskellige muligheder! Vi har her sam-
let nogle podcasts af forskellig art, du kan lytte til på
International Podcast Dag 2020!

Inde på hjemmesiden for Inter-
national Podcast Day 2020 er der en
række forslag til, hvad man kan gøre
for at engagere sig selv i podcasts.
Nogle af forslagene er at skrive til
sine yndlings podcasters eller starte
sit eget podcast. Hvis nu man ikke
har lyst til det, kunne man jo bare
prøve nogle nye og måske lidt an-
derledes podcasts end dem, man er
vant til at lytte til.

Den nye stil - historien om dansk
rap er et podcast, der fortæller his-
torien om dansk rap - som navnet
antyder. Det er et podcast fra P3
og er derfor på dansk. I første afs-
nit starter historien i 1982, hvor Per
Pedersen for første gang oplever hip
hop i Central Park i New York, og
hele hans liv pludselig får mening.
Med 29 afsnit kan vi selvfølgelig
komme vidt omkring, og det gør
vi da også. Historierne om dan-
nelsen af de to rapgrupper Rockers
by Choice of MC Einar starter se-
rien, før vi går videre til at høre
om Karen og Natasha, der som kvin-
delige rappere også vil være med.
Derfra hører vi om danske hip hop-
pere og deres eskapader i USA med
amerikanske rappere og det er bare
de første 10 afsnit, så der er meget
mere at komme efter, hvis man giver
det en chance! I de senere afsnit vil
rappere som Johnson, Østkyst Hus-
tlers, Niarn og Jokeren selvfølgelig
også blive en del af historien. Du kan
lytte til historierne direkte fra hov-
edpersonernes egne munde her.

My Dad Wrote a Porno er et pod-
cast, som mange af jer nok allerede
har hørt om. Sammen med britiske
værter Jamie Morton, James Cooper

og Alice Levine oplever vi den ero-
tiske bogserie Belinda Blinked. Disse
bøger er skrevet af Rocky Flint-
stone, som er et pseudonym for
netop Jamie Mortons far. Udover
hovedepisoderne er der også nogle
Footnote episoder, hvor værterne in-
viterer lyttere til at snakke om Be-
linda Blinked og snakker om poten-
tiel casting til en film. Blandt de
inviterede lyttere er Elijah Wood,
Daisy Ridley, Emma Thompson og
Lin-Manuel Miranda. Krum tæerne
og grin sammen med værterne her.

Endless Thread er et podcast, der
er udgivet af WBUR, som er en ra-
diostation i Boston. I dette podcast
udnytter værterne Ben Brock John-
son og Amory Sivertson de mange
forskellige historier der kan findes
på det enorme fælleskab, Reddit.
Hvis de to værter falder over eller
bliver tilsendt en historie, der in-
teresserer de dem, plejer de at gå
i dybden og med god journalistik
undersøge historien. Ofte kontaktes
den originale kilde for postet, så
de kan fortælle deres historie, mens
værterne i deres afsnit selv sætter
rammen og konteksten for historien.
Et afsnit handler for eksempel om
en mand, der måtte skjule at han
er halvt jøde under 2. Verdenskrig
i Tyskland. Nogle gange støder de
på et emne, der simpelthen er for
stort til kun at dedikere én enkelt
episode, og så får lytterne længere
dybdegående og perspektivrige se-
rier om et emne. En af disse serier
hedder Madness, der fortæller histo-
rien om de forsøg, der blev udført på
Allan Memorial Institute i Montreal
som del af CIAs Project MKUltra. Her
blev der forsket i metoder til at kon-

trollere folks sind med forsøg, der
blev udført på uvidende patienter. I
denne serie møder vi efterkommere
af patienter, den canadiske husfrue,
der sagsøgte CIA for deres del, folk,
der stadig forsøger at få Canadas
regering til at undskylde og til sidst
møder vi sønnen af lægen, der stod
i centrum af det hele. Du kan lytte
til Endless Thread på Spotify eller på
WBURs hjemmeside.

Cautionary Tales er et podcast, der
drives af Tim Harford, skribent for
en klumme i Financial Times og for-
fatter af The Undercover Economist
og Fifty Things That Made the Mod-
ern Economy. I dette podcast kigger
han tilbage i tiden for at se om han
kan forklare eller komme med løs-
ninger til nogle af de problemer, vi
har i dag. Et afsnit handler om hvor-
dan et stresset hverdagsliv kan sam-
menlignes med en skibskatastrofe
i det engelske rev kendt som The
Seven Stones, eller i hvert fald hvor-
dan de forløbende begivenheder kan
sammenlignes. Han kommer rundt
om videnskaben af fejl, og hvordan
vi kan undgå dem, han snakker om
hvad den helt store forskel på to
af datidens bedste økonomer fak-
tisk var, og hvordan disruption ikke
bare er et udtryk, der er brugbart
i forretningsøjemed, men også i et
krigsplaget England under 1. Ver-
denskrig. For nylig er en ekstrasæ-
son, der handler om hans egne
refleksioner på Coronapandemien,
kommet ud, hvor han ser tilbage
på ting og begivenheder, der har
direkte eller indirekte relevans for
vores situation i dag. Lyt til Tim Har-
fords behagelige stemme og britiske
accent på Spotify eller her.
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Mad og drikke

Denne måneds opskrifter er dedikerede til de
læsere, der ikke er så glade for at lave mad og som
bare vil have noget hurtigt og lækkert. Pastaret-
ten er lækker og cremet - og så er den vegetarisk,
hvilket gør den billigere. Til dessert har vi valgt at
bringe en opskrift på en lækker forkriskende drink.
What’s not to like?!

Pasta med spinat,
champignon og tomat
Denne dejlige pastaret er hurtig
at lave og helt vildt lækker! Flø-
den gør saucen dejligt cremet, og
de friske cherrytomater tilføjer en
dejlig friskhed. Det gør, at retten
sagtens kan nydes både en kold,
mørk vinteraften og om sommeren,
hvis man har brug for en afveksling
fra grillmaden. Opskriften rækker til
2 store portioner.
Ingredienser

• 250 g tagliatelle med spinat
(Du kan også sagtens bruge
pappardelle, fettuccine, lin-
guine eller en anden form for
lang, flad pasta.)

• 125 g spinat

• 200 g brune champignon

• 250 g cherrytomater

• 125 ml fløde

• 50 g parmesan

• 1 knsp. revet muskatnød

• salt og peber

Fremgangsmåde

1. Kog pasta ifølge anvisning på
pakken

2. Rens og skær champignonerne
i skiver og steg i lidt smør ved
høj varme til de er bløde.

3. Skru ned for varmen til mid-
del og tilsæt spinat. Lad dette
vilte på panden og væske fra
champignoner og spinat for-
dampe.

4. Tilsæt så fløde, parmesan og
muskatnød samt salt og peber
efter smag. Rør løbende for at
forhindre, at det brænder på.

5. Lad fløden koge en anelse ind
og tilsæt så halverede cherry-
tomater.

6. Hæld så saucen ud over de
drænede pastaer og fordel
både sauce og fyld, så hver
portion får lidt af hver.

Louises drinkelink

Denne drink er et resultat af
mange trial and error-forsøg. Jeg
havde noget vanilielikør stående og
havde brug for en frisk drink. Det
lyder umiddelbart simpelt, men de
helt rigtige forhold var ikke lige til
at gennemskue. Nu deler vi denne
opskrift med jer, så I slipper for
at skulle igennem det samme. Op-
skriften er til en enkelt drink.
Ingredienser

• Isterninger

• 2 cl. vanilielikør (jeg brugte 1
cl. Galliano og 1 cl. Licor 43)

• 2 cl. friskpresset citronjuice

• 1.5 cl. sukkersirup

• 1 cl. æggehvide

• 4 cl. danskvand

Fremgangsmåde

1. Kom alle ingredienserne und-
tagen danskvand i en shaker
med is og ryst.

2. Si drinken ned i et glas med is

3. Top op med danskvand

TIP: Har du ikke noget sukkersirup,
kan du nemt lave noget ved at

opvarme lige dele vand og sukker til
sukkeret er opløst.

Har du en opskrift, du vil dele med kollegiet?
Send den til os på

https://www.facebook.com/Nybrotidende/,
så kan den komme med i næste udgave
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Klatring i Bison Boulders

Vi har nu i et år snakket om de forskellige ting,
man kan komme til at lave, hvis man keder sig
i Lyngby og omegn. Man skulle tro, at efter et
helt år, ville vi være løbet tør for nye ideer, men
næh nej! Bare rolig! Det er september, det bliver
koldere, så vi skal finde ting at lave, der ikke
nødvendigvis kræver, at vi er udenfor, og der har
vi her på NybroTidende selvfølgelig gode ideer!
Denne gang kommer det til at handle om Bi-
son Boulders, der er et klatrecenter, der ligger tæt
på Gladsaxe Trafikplads. Undertegnede har selv
været en tur derhenne for at prøve det af efter

mange, mange gode anbefalinger. Læs med her, hvis du er interesseret!

Bison Boulders er et klatrings-
center, der åbnede i februar 2019.
Her kan man tage hen for at dyrke
den form for klatring, der hedder
bouldering. Denne form for klatring
udføres på små klippevægge eller
kunstige stenvægge, som de har i
Bison Boulders, og det gøres uden
reb eller seler. Selvom man godt
kan dyrke bouldering uden udstyr,
bruger mange udøvere klatresko,
gips til hænderne og måtter til hvis
de skulle falde eller være nødt til at
hoppe.

En anden gren indenfor klatring,
der ikke bruger reb eller seler kaldes
free solo (nogle læsere har måske
også set National Geographic doku-
mentaren ved samme navn), og
bouldering adskiller sig fra free solo
ved at bestå af serier, der ikke er hø-
jere end 6 meter.

Hvis man gerne vil give boulder-
ing et skud, er der flere muligheder.
Hvis man er DTU studerende, er
der en klatreklub på DTU, som man
kan være med til. Undertegnede har
til gengæld hørt, at Bison Boulders
er bedre end DTUs tilbud, fordi
banerne er bedre afmærket og bliver
skiftet oftere.

Når man træder ind i hallen lig-
ger receptionen på højre side. Her
skal man betale for sit besøg, og
man kan leje klatringssko. Som stud-
erende koster en dagsbillet 100 kr,
og du kan leje klatringsko til 50 kr.
Efter brug bliver skoene selvfølgelig

renset efter COVID-19 restriktioner.
I receptionen kan du derudover også
købe kaffe, sodavand og slik, hvis du
får lidt til at bruge pauseområderne,
der også er i faciliteterne.

Når du så har fået klædt om
og fået dine nye klatringssko på, så
er du klar til at gå i gang. Hele
området har madrasser, så hvis du
falder, kommer du ikke til skade. For
at komme i gang, skal du gå hen
til væggene og se om du kan finde
en bane, der er markeret med en
lille grøn cirkel. Den grønne cirkel
signalerer, at her starter en bane
af den nemmeste sværhedsgrad. En
bane på væggen vil være en serie
greb, der alle har den samme farve.
Det greb, som cirklen sidder tæt på,
er det greb, du skal starte med.
Hvis cirklen sidder midt i mellem to
greb, skal du starte med en hånd på
hvert. Så skal du følge grebene med
samme farve dem det, du startede
på. Når banen er slut, vil der være
endnu en grøn cirkel, der signalerer,
at du er nået til enden af banen. Det
sidste greb skal du op og røre med
begge hænder for at have afsluttet
banen.

Hvis du ikke har mod på at tage
op og prøve helt alene og gerne
vil have en introduktion til boulder-
ing, tilbyder Bison Boulders også en
række hold, hvor der er instruktør
på. Der er tirsdagshold for voksne,
som kører i 6 uger ad gangen. De
starter d. 8. september kl 18:30 og

sidste træning er den 13. oktober kl
20:30. Derudover er der også en se-
rie af tre træninger, som kaldes First
Ascent, hvor man som nybegynder
kan få en introduktion til at klatre og
lære de forskellige teknikker, der er
gode at kunne. Her kan du dukke op
og være med gratis den første gang
d. 9. september kl 19:00, hvorefter
du skal melde dig ind som medlem i
klubben for at kunne være med de to
andre gange. Du kan læse mere om
holdene og tilmelde dig her.

Men hvordan er det helt præ-
cist, det fungerer med medlemsskab
i Bison Boulders? Du har tre
muligheder, hvis du køber et
medlemsskab: 6 måneders bind-
ing, 3 måneders binding og løbende
binding. Den løbende binding er
dyrest og koster 350 kr om måneden
for en studerende, mens 6 måneders
binding koster 280 kr om måneden
for en studerende. Hvis du ikke tror,
at du kommer til at tage ud og kla-
tre mere end to gange om måneden,
så et medlemsskab ikke kan betale
sig for dig, kan du også købe et ti-
tures kort. Det koster 800 kr for en
studerende. Se mere her.

Til sidste er der spørgsmålet
om, hvordan du kommer dertil.
Det tager 15-20 minutter på cykel
fra Nybrogård, eller du kan tage
68 næsten lige til hoveddøren.
Adressen og yderligere vejledning
kan du finde på hjemmesiden her.

God fornøjelse!
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Beboerrådsmødereferat

1) Fremmødte Beboerråd-
srepræsentanter: Frederik
Bestyrelsen, Kimberly AB-Ulige,
Anna ST-Ulige, Oliver LM-Ulige,
Casper MOS-lejlighederne, Asbjørn
JK-Ulige, Mads EF-lige, Kasper PR-
Lige (1 mangler)

2) Valg af ordstyrer og sprog: Ord-
styrer; Mads, Sprog; Dansk

3) Antal stemmeberettigede: 9

4) Godkendelse af referat fra sid-
ste beboerrådsmøde: Godkendt

5) Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

6) Økonomi:
Bestyrelsen fortæller, at det

grundet Corona-omstændighederne
ikke har været muligt at fremlægge
det årlige budget på et beboermøde,
som normalt vil være tilfældet. Bud-
get er udarbejdet af KAB og skal god-
kendes af Bestyrelsen.

Huslejestigningen skyldes en
dårlig sag, som er oplevet i kom-
munen med et andet kollegie. Den
indtjeningsstrategi, som kollegiet
hidtil har haft, mener kommunen
ikke er sikker nok, så de vil gerne
have at der er en løbende indt-
jening til fremtidige udgifter. Deru-
dover skal kloakken udbedredes til
et større tocifret millionbeløb.

Det informeres yderligere at
denne huslejestigning vil være den
første af to. Den næste vil komme
til februar på ca. 500kr. Dette er
bestyrelsen trætte af, men når der
er noget, som kommunen vil have,
så får de det oftest. Bestyrelsen
forsøgte at få en mere gradvis stign-
ing af huslejen, fremfor det hele på
en gang som var det oprindelige
forslag, det er de dog kun delvist
imødekommet. Det betyder at vi
nu huslejemæssigt ligger på samme
niveau, som de andre kollegier, hvor
vores kollegie altid har lagt ret lavt.
Det er desværre, uheldigt, at både
kloakudbedringen og den kommu-
nalomstilling af indtjeningsstrate-
gien falder sammen, så vi har denne
høje og hurtige stigning i husle-
jen. Omstilling gør således at dem
som er med til at slide på kollegiet,

også er med til at betale for sliddet.
Yderligere har bestyrelsen gjort sig
tanker, om at gøre bestyrelsen mere
gennemsigtig, f.eks. ved at frem-
sende dagsordener og referater af
deres møder. Det blev forslået at be-
boere, at disse blev sendt ud til alle
kollegiets beboere og evt. lagt op på
hjemmesiden, da det blev overve-
jet om de kun skulle sendes ud til
repræsentanterne i beboerrådet.

Generel Økonomi: Det in-
formeres at indflyttede personer i
perioden 2019 ikke blevet tilmeldt
net betalinger, de har derfor undgået
denne udgift. Denne fejl er nu rettet
og alle er tilmeldt. Dog vil pengene
fra de indflyttet beboere i perio-
den ikke blive indkrævet, og ingen
erstatning kan hentes. Dette bety-
der at alle penge som skulle være
gået til netgruppen i den periode
er tabt eller kommet beboerne til
gode. Der er tale om et månedligt
beløb på 26kr for internet. Dette
er en fælles beslutning truffet med
KAB og Bestyrelsen. Fejlen skyldes
at systemerne ikke har talt sammen,
så der er ingen, som decideret er
skyldig.

Nuværende stand på konto-
erne:

Netkontoen: ca. 457.000
Foreningskontoen: ca. 97.000

(udgifterne vedtaget ved foregående
beboerrådsmøder for Kano og Ka-
jakklubben, samt Filmklubben er
ikke blevet trukket fra kontoen
endnu)

Det informeres yderligere at
der vil blive foretaget løbende
renoveringer af Kollegiets op-
gange. Samt at Danske Bank har
spurgt indtil Kollegianer foreningens
vedtægter og bestyrelses oversigt for
beboerrådet, da den sidste de har
ligger tilbage fra 2016. De undrede
sig over, hvorfor der månedligt in-
dgik så mange penge på kontoen.

7) Øvrige meddelelser:

8) Evt. gennemgang af referat fra
sidste bestyrelsesmøde eller dag-
sorden før det næste:

9) Indkommende punkter:

A) Ny Nøglebærer v. Kasper P16

TIL AFSTEMNING
Nybrogaard collegium needs a 4th

key warden.
Are you interested in helping your

fellow collegium if they have locked
themself out and need assistance to
get inside again, here’s your chance.
We will have a 4th key warden hired
for the collegium. you simply need to
be available for others if they have
locked themselves out.

- You need to be good at English.
- Live on the collegium for at least

1 year more.
- Have a clean criminal record.

You get paid by the people you lock in.
How much is dependable on the hour.

If you are interested, please attend
the next collegium meeting or contact
the Secretary on the e-mail below.

Af de fremmødte stilte stillede
Lena, fra CD-ulige op og da frem-
mødte kandidater har første ret, blev
der stemt.

Det blev stemt: 8 for, 1 blankt

B) Cykelkælderen Mangler en for-
mand
TIL INFORMATION OG AFSTEMNING

Hvis ikke der findes en ny formand
til mødet, ser vi os, i beboerrådet nød-
saget til at lukke klubben indtil en ny
formand er valgt.

Tobias T59 og Lasse S23 vil
gerne overtage posten for for-
mandskabet, sammen. Det ser
ligeledes at kælderen trænger til en
ordentlig oprydning og gennem tjek
af værktøjet, samt indkøb af nyt ud-
styr efter behov.

Det blev stemt: Stemmer for 8,
blankt 1.

C) Lønninger v. Mads
TIL DISKUSSION Det skal

diskuteres hvordan vi vil prioritere be-
boerrådets ressourcer. På nuværende
tidspunkt bliver en stor del brugt
på Nybrotidende. Der er mange som
også sætter stor pris på Nybrotidende
men det skal besluttes hvorvidt det
samme beløb skal blive brugt. Det
varierer lidt hvor mange penge der
bliver brugt men et hurtigt estimat er
ca. 1/3 af budgettet.

Da Nybrotidende udgør ca. en
tredjedel af det nuværende budget,
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svarende til 6.000 kr. om måne-
den, blev det foreslået at lave en
rundspørgsel, om, brugen af Ny-
brotidende. Under punktet Evt. blev
det foreslået at kombinere Nybroti-
dende med hjemmesiden.

Yderligere blev det nævnt at
Nybrotidende udgør ca. 95% af
printer forbruget i GH-Kælderen. 1

D) Øget kontingent v. Mads
TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION

Jeg foreslår at øge kontingentet
til køkkenkasser med 10-20 kr. Det
skyldes at det vil lægge op til flere
fællesaktiviteter på køkkenet, hvilket
der så ville blive råd til.

De fleste oplever at de
faste udgifter bliver dækket med
køkkenkassens aktuelle beløb og
mener at de ekstra udgifter til det
sociale miljø, på køkkenerne, skal
køre ved siden af, samt at ingen skal
påtvinges tilflere udgifter.

Nogle kunne dog godt se, at
ideen evt. kunne være med til at
bidrage til flere sociale aktiviteter,
når pengene alligevel var samlet
sammen, men mange syntes at dette
ikke er tilfældet og deler oven-
stående holdning.

E) Motiverede ansøgninger v.
Mads
TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION

Jeg ønsker at diskutere om vi skal
få indført motiverede ansøgninger.
Ikke 100% men fx 10% af dem som
flytter ind kunne blive valgt ud fra
motiverede ansøgninger. Til dette er
der desuden behov for nogle frivillige
der vil læse disse ansøgninger igen-
nem. Motiverede ansøgninger gør at
de som flytter ind på kollegiet er nogle
der faktisk har brugt tid på at skrive
en ansøgning. Det vil sige at dem der
flytter ind forhåbentligt, vil være en-
gagerede i kollegianerlivet.

Der var generelt ingen stemn-
ing for punktet, man værdsæt-
ter meget den diversitet og mang-
foldighed af mennesker der er på
kollegiet og syntes det er dejligt at
alle har muligheden for at komme
ind, selv om det blev nævnt at
motiverede ansøgninger kun ville
udgøre en lille procentdel af an-
søgningerne, syntes man at det

kunne blive for personligt og det
at kunne skrive en god ansøgn-
ing, ikke er lig med at man er
”den rette kandidat” eller er lig med
det som nævnes i selve ansøgnin-
gen og omvendt kan nogle ikke
have de perfekte ansøgningsevner,
dog kunne disse ansøge på anden
vis. Man værdsætter mangfoldighe-
den og mener at udfordringer med
manglende engergement til Kollegi-
ets sociale liv, kan løses på anden vis.

F) Skabe til Cykelkælderen
Det foreslås at købe aflåselige sk-

abe, som kan bruges af medlem-
merne, i perioder, hvor der er behov
for det. Det skal således diskuteres,
hvor vidt det anses for at være en
god ide og stemmes om et beløb, som
tænkes at være rimeligt til dette.

Dette punkt frafalder, da der
er fundet nye formænd for cykelk-
lubben og det er optil dem at tage
stilling til dette.

10) Indmeldelse og udmeldelse af
nye medlemmer.

Anna S15 meldt ind som
repræsentant for ST-ulige og Fred-
erik T45, som suppleant for ST-Ulige

Mads M06, valgt ind som sup-
pleant for MOS-lejlighederne

Lena D47 valgt ind som sup-
pleant for CD-ulige

11) Evt.
Formandsposten for Bræt-

spilsklubben afgives
Oliver L29 og Sebastian H54

overtager formandsposten for bræt-
spilsklubben. (Dette blev nævnt først
i mødet, lige efter punktet økonomi)

Hjemmesiden + skjult side m.
Oversigt over klubber mm.

- Det blev foreslået at udvælge en
komite, som kan stå for opdaterin-
gen af Hjemmesiden og løbende op-
dateringer.

En hjemmeside med: Nyt layout,
jævnlig opdatering og som evt. kan
erstatte Nybrotidende.

Nogen nævnte at gøre det et krav
for klubberne at indberette jævnligt.

Det blev nævnt at det er vigtigt
at få ryddet op i den nuværende
hjemmeside og bruge en krypter-
ing som er nem tilgængelig og
forståelig, så det er nogenlunde

nemt at gå til og videre give. Så vi
ikke ender i den situation, som vi
står i lige nu.

Kimberly og Kasper meldte sig til
at ser på hjemmesiden og udvikle et
udkast til næste møde.

LAR-systemer til Kollegiet
(LAR=Lokal afledning af regnvand)

- I forbindelse med regnvand-
sproblemerne og oversvømningerne
i kælderene, blev det foreslået at
se på mulighederne i at oprette
LAR, systemer for Kollegiet og for
at prisen ikke render helt til tops,
blev det foreslået, evt. at finde en
studerende, som kunne skrive en op-
gave eller lave beregninger og de-
sign herom, da det er et meget ak-
tuelt område.

- Mads M06, informerer, at hans
kæreste, i sin tidligere uddannelse
har arbejdet med dette område og
har adgang til de relevante program-
mer og vil undersøge mulighederne
eller om det overhovedet er muligt
at oprette.

- Det foreslås at vandet evt. kan
ledes rundt om kollegiet, mulighed-
erne herfor vil blive undersøgt.

Te og frugt til de kommende
møderne

Det blev foreslået at indføre te og
frugt til de kommende møder, hvor
man selv medbringer sin kop, men
varmt vand og te vil blive serveret. I
denne forbindelse blev det ligeledes
besluttet at indkøbe to termokander
til beboerrådet.

Folk havde generelt en positiv
stemning til punktet, så det vil der
fremadrettet være.

Ved allergier eller andet så meld
ud på vores FB-siden for Beboer-
rådet eller send en mail til sekre-
taer.nybrogaard@gmail.com.

Baren informer, hvorfor den har
lov til at have åben efter kl. 24,
dette skyldes at Kollegiets Bar er en
forening og ikke adviserer reklamer
om begivenhederne mm., som går
udover Kollegiets egne grupper.

Således kan man kun opholde sig
i baren, hvis man er beboer el. In-
viteret af beboer. Det informeres at
baren maks. Antal af mennesker pt.
Er 35, for at opretholde den anbe-

1Note fra NT: Vi har ikke printet på kollegiet siden januar, så det er ikke sandt :)
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falede sikkerhedsafstand, beregnet i
forhold til barens kvadratmeter. Det
informeres yderligere at der udføres
grundig rengøring flere gange i lø-
bet af aftenen, således at Pool bordet
mm. Holdes så sterilt som muligt.

I forbindelse med lukningen un-
der Covid-19, har baret haft et tab

på omkring 8-10.000 kr. i form af
bl.a. drikkevarer som har overskre-
det udløbsdatoen. Der vil komme
opslag på FB-gruppen om kom-
mende arrangementer og mulighe-
den for opkøb af udløbende drikke-
varer, hvis nogen skulle have inter-
esse herfor.

12) Ny mødedato: Ekstra or-
dinært Beboerrådsmøde Mandag
d. 06.07.2020 kl. 19:00 Evt. af-
bud for beboerrådsrepræsentan-
ter skal ske på Beboerrådets FB-
side. Meld afbud, senest dagen før
mødet finder sted.

Ekstraordinært Beboerrådsmødereferat

1) Fremmødte Beboerråd-
srepræsentanter: Kimberly AB
ulige, Kasper PR lige, Mads EF Lige,
Frederik (bestyrelsen), Viktor EF
ulige, Mads M-O-S lejligheder, Anna
ST ulige

2) Valg af ordstyrer og sprog:
Mads, Dansk

3) Antal stemmeberettigede: 8

4) Godkendelse af referat fra sid-
ste beboerrådsmøde: Godkendt

5) Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

6) Økonomi: Intet nyt

7) Øvrige meddelelser:

8) Evt. gennemgang af referat fra
sidste bestyrelsesmøde eller dag-
sorden før det næste:

9) Indkommende punkter:

A) TV-signal v. Mads
TIL AFSTEMNING
Der lægges op til at TV signal på

værelser og lejligheder slukkes. Det
vil give en besparelse på ca. 200.000
årligt. Har man yderligere behov for
TV må man da benytte sig af stream-
ing.

Det nævnes, at dette medfører
at der ikke vil være noget TV-signal
i lejlighederne, men også at mu-
ligheden for streaming består el. TV
via egen Telefonudbyder. Værelser
kan fortsat se TV på køkkenerne
ellers har de samme muligheder som
nævnt for oven.

Det blev stemt: 4 stemmer for
og 4 stemmer blankt, det er hermed
vedtaget.

B) Nybrotidende samt hjemmesi-
den
TIL INFORMATION OG DISKUSSION

Som der blev talt om på sidste
møde blev det foreslået, at nedlukke
nybrotidende og i stedet fokusere på
en mere opdateret hjemmeside hvor
nogle af redaktørerne evt. kan være
med til at opdatere hjemmesiden med
lokale og aktuelle historier osv.

Det informeres, at Kimberly,
samt Kasper fra Netgruppen til
september vil komme med et estimat
på, hvor mange timer det vil tage at
opdatere hjemmesiden. Hjemmesi-
den vil så forhåbentligt være op-
dateret senest til januar meddeles
det.

Beboerrådsformanden vil
i samråd med Nybrotidende
diskutere, hvorvidt formatet af Ny-
brotidende skal ændres til at være
en blog på hjemmesiden eller om
avisen skal bestå. Der vil i hvert fald
blive sparet penge, da to redaktører
vil stoppe og kun en ny vil blive
ansat, så de i alt er 2 redaktører.

C) Netgruppen v. Mads
TIL INFORMATION OG DISKUSSION

Der har i lang tid været talt om at
bestyrelsen, administrer Netgruppen.

Det skal nu engang for alle drøftes
og de overvejelser vi gør os til mødet,
vil blive taget videre til bestyrelsen.

Den primære grund til overflyt-
ningen er, at deres konto ikke læn-
gere vil blive administreret af Beboer-
rådets kassér men af KAB samt at
ansvaret overgives fra Beboerrådsfor-
manden til bestyrelsen. Med beløb på
op mod en halv million kroner vil det
give god mening at ansvaret for pen-
gene ligger hos bestyrelsen.

Det findes frem til at Netgruppen
kommer som udgangspunkt vil være
under Bestyrelsen og det formelle
og hvordan vi finder den bedste løs-

ning for alle parter organiseres med
Netgruppen i samråd med KAB og
Bestyrelsen.

D) LAR-anlæg(Lokalt afledning
af regnvand) i forbindelse med
Kloakrenoveringen v. Mads og
Asta
TIL INFORMATION OG DISKUSSION

Det blev forslået at anlægge et LAR
anlæg på kollegiets grund, grundet
de gentagende udfordringer med reg-
nvand i kælderene, i den forbindelse
begav Asta sig ud i at undersøge mu-
lighederne og om det er muligt at an-
lægge et LAR-anlæg og vil, dermed
præsentere, hvad hun har fundet ud
af og hvilke fordele det kunne give
i forbindelse med renovationen af
kloakkerne.

Det konkluderes at Kollegiet
kan overveje at få anlagt LAR-
anlæg i forbindelse med renoverin-
gen af kloakkerne. Men det er op
til bestyrelsen at beslutte og punktet
tages op til næste Bestyrelsesmøde i
august.

E) Sikkerhed i fælleskøkkenerne v.
Mads
TIL INFORMATION, DISKUSSION
OG AFSTEMNING

Efter branden i blok ST i 2015,
hvor 4 fælleskøkkener udbrændte,
vand og røgskade på alle værelser,
blev det besluttet at sætte ABDL-døre
på resten af fælleskøkkenerne (32 stk,
pris kr. 600.000,-)

Alt dette pga.sikkerhed.
Nu har en eller flere beboere

på køkken O-ulige besluttet at sætte
gaffatape på låsen, så de er fri for at
bruge Salto-brik.

Lars Kaj har i denne uge fjernet
tape 5 gange.

Skal de ha’ lov til det?
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Lars Kaj har været i kontakt med
en beboer (pige) der ikke synes at det
er i orden.

Det blev vedtaget at køkken-
erne indtil september sørger for at
døre kan låse. Da det kan være
vigtigt ift. forsikring ved brand. In-
dtil da vil beboerrådsformanden un-
dersøge hvorvidt det kan tillades at
lade dørene være ulåste. Det under-
streges at dørene skal kunne lukke,
og at det undersøges hvorvidt de
skal være låste eller ej. Punktet kan
komme til afstemning i september,
alt efter hvad beboerrådsformanden
finder ud af.

9) Indmeldelse og udmeldelse af
nye medlemmer.

Filmklubben: Da Viktor snart
fraflytter kollegiet, foreslås det at
gøre ham til næstformand og Ida til
formand. 7 stemmer for og 1 stem-
mer blankt.

Det informeres at Filmklubben
næsten er klar til at kunne bruges og
at det vil slås op på Kollegiets FB-
gruppe, når den er helt klar.

Lise O-59 meldes ind som be-
boerrådsrepræsentant for NO-ulige

10) Evt.
Det informeres at Beboerlisten

bliver fjernet grundet GDPR lovgivn-
ing og andre årsager om ønsket
anonymitet.

Den vil blive tilgængelig for
folk fra kollegiet, som har brug

for den, herunder Lars Kaj, nøgle-
bærere, Netgruppen mm.

Husk at der skal vælges ny
bestyrelse til kældercafeen. Kig forbi
til mødet. Se nærmere på FB.

Det blev nævnt at nogle har
oplevet tyveri. Medmindre der er
konkrete beviser eller lign. kan kol-
legiet desværre ikke gøre andet end
at opfordre til at låse døre og holde
private ting på eget værelse.

11) Ny mødedato: Tirsdag d.
01.09.2020 Evt. afbud for beboer-
rådsrepræsentanter skal ske på
Beboerrådets FB-side. Meld afbud,
senest dagen før mødet finder sted.
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Beboerrådsmødeindkaldelse

1) Fremmødte Beboerråd-
srepræsentanter:

2) Valg af ordstyrer og sprog:

3) Antal stemmeberettigede:

4) Godkendelse af referat fra sid-
ste beboerrådsmøde:

5) Godkendelse af dagsorden:

6) Økonomi:

7) Øvrige meddelelser:

8) Evt. gennemgang af referat fra
sidste bestyrelsesmøde eller dag-
sorden før det næste:

9) Indkommende punkter:

A) Forslag om ændring af orden-
sreglement mht. nattero v. Lisa C-
1
TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION

Jeg vil gerne foreslå at orden-
sreglementet ændres således at det
klart fremgår hvornår der skal være
nattero på kollegiet især fredag-
lørdag men også resten af ugeda-
gene. Årsagen til denne forespørgsel

skyldes en dårlig historik med
bestemte køkkener på kollegiet, nu
udløst af et varsel om en fest på E-
ulige der først forventes afsluttet kl.
05 lørdag d. 22 august.

Mit forslag til hvornår der skal
være ro på kollegiet er således:

Fre-Lør: 24:00 (må meget gerne
debateres), ønsker blot en “dead-
line” for fester.

Resten af ugen: 22:00 (som flere
skilte på gangene også indikerer).

Der gøres opmærksom på at det
især i sommerhalvåret kan være
nødvendigt at sove med åbne vin-
duer grundet for varmt indeklima,
og at det ikke er uhørt at folk
skal arbejde i weekenderne eller
har eksamen i weekenden (DTU
gør det hvert år). Generelt for kol-
legiefester gælder at folk har været
rigtig dårlige til at holde skyd-
edørene til køkkenerne lukkede, og
lydene bliver kastet rundt i kollegi-
ets gårde, hvorfor fester tydeligt kan
høres på lang afstand.

Målet med dette forslag er ikke
at forhindre fester på kollegiet, men
at gøre det muligt at holde fester på
kollegiet med respekt for de øvrige
kollegianeres nattesøvn.

B) Filmklubben v. Ida B-57
TIL AFSTEMNING
Filmklubben vil gerne anmode

om yderligere 7.800 kr. til et
nyt låsesystem, som vil gøre det
muligt for Kollegiets beboere at in-
dmelde sig i filmklubben og selv få
adgang. Udgiften var ikke med i de
oprindelige 30.000 kr. eftersom vi
var i den tro at Miele systemet kunne
genaktiveres. Tilbuddet er indhentet
af Lars Kaj og er vedlagt som bilag.

10) Indmeldelse og udmeldelse af
nye medlemmer.

11) Evt.

12) Ny mødedato: Evt. afbud for
beboerrådsrepræsentanter skal
ske på Beboerrådets FB-side Meld
afbud, senest dagen før mødet finder
sted.
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Vigtige datoer

• 1. september: De nye ferieregler træder i kraft

• 4. september: International Øllets dag

• 8. september: International læsedag

• 10. september: International dag for selvmords-
forebyggelse

• 11. september: Rusjoint på DTU

• 25. september: Efterskolernes dag

• 30. september: International podcast-dag

Har du kommentarer, Ris&Ros, artikler eller anden information, du kunne tænke dig
at få med i tidsskriftet? Så kontakt os på email: tidende@nybro.dk

Brain Gym: Labyrint

Facit:
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