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Præsidentvalg, Egern og Gratis Ting
November i år er en måned, hvor USA kommer til

at fylde rigtigt meget. Det amerikanske valg ligger d.
3. november, der er thansksgiving d. 26. november og
Black Friday d. 27.
I denne udgave af NybroTidende fokuserer vi bl.a. på
valget med to artikler om, hvordan det amerikanske val-
gsystem fungerer og hvad de to præsidentkandidater
egentlig står for. Dette kan du læse mere om både
på side 3 og side 6. Derudover er månedens opskrift
en nyfortolket udgave af den meget amerikanske ret
Mac’n’Cheese, som du kan finde på side 7. Men vi ved
også, at det hurtigt kan blive for meget USA, og vi har

derfor også på side 8 valgt at bringe en liste af forskel-
lige steder man kan besøge, uden at det behøver at
koste en krone. Dorte hjælper som sædvanligt på side 4
en desperat læser med at finde hoved og hale i kol-
legielivet?. På NybroTidende har vi også lagt mærke til
de mange egern på kollegiet, og vi besluttede os derfor
for at tage en snak med dem om, hvad det egentlig er,
de så godt kan lide ved lige præcis kollegiet. Find dette
på side 5.
Til sidst kan du på bagsiden kan hygge dig med at
farvelægge et flot billede af den ene præsidentkandidat,
Donald Trump.

Nyt fra beboerrådet
Flere stemmer til Lejlighederne v. Lisa
Til AFSTEMNING OG DISKUSSION
"Flere af os fra lejlighederne er blevet
opmærksomme på at vores stemme til
beboerrådsmøderne er mindre værd end

stemmerne fra kollegiets gange. Det bør
laves om da det jo ellers ikke er demokrati.
Hver gang (=26 beboere) har én stemme.
Der er 68 lejligheder på kollegiet, svarende
til ca. dobbelt så mange beboere (=136).
Lige nu er lejlighederne kun tildelt tre

stemmer, dvs. for hver stemme er der
45,3 beboere. Hvis det skal være rimeligt,
bør lejlighederne derfor tildeles et an-
tal stemmer der er ækvivalent med kol-
legiets gange, hvilket derfor må være
136/26=5,23 stemmer.

BEBOER– og BEBOERRÅDSMØDE:
D. 5. november kl. 19.00 i GH-kælderen.
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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: Emma, S24 Josephine, B56 Louis, E31 Mathias, J17

sekretaer.nybrogaard@gmail.com Brættet Motionsrum
AB-ulige: Kimberly, A15 Oliver, L29; Sebastian, H54 Lukas, G35

Revisorer
AB-lige: Mangler Cykelværkstedet Filmklub

Tobias, T59; Lasse, S23 Ida, B57
CD-ulige: Casper, C27 NybroTidende

Louise Almer, L11 Nybro Kagefestival FC Nybro
CD-lige: Marie, D60 Helena Utzon, L13 Er det dig? Er det dig?

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

tidende@nybro.dk Andreas, M02 Er det dig?
EF-ulige: Sedric, E-23

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: Asma, M51 E-mail: klage@nybro.dk Peter Jon Cykelværksted

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

LM-lige Emilie, L38 Tlf.: 61 71 93 10
Netværkskontor Klapstole

NO-ulige: Lise, O-59 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: Anna, S15 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 Andreas, D-12 Medlem: Clara, K55
Sekretær: Agnes, O4

H og L Joseph, H1 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



NYBROTIDENDE NOVEMBER 2020

Månedens nørderi: Det amerikanske

valgsystem

VALGSVINDEL! Dette ord er blev kastet rundt af
Trump en del det seneste stykke tid, mens Biden har
grinet og bedt ham om at holde kæft. At det er val-
gperiode i USA, er der nok ikke mange, der er i tvivl
om, men har du styr på, hvordan det amerikanske
valgsystem egentlig virker? Hvis du vil imponere
gangkammeraterne med din viden eller bare bedre
vil kunne følge med i at se gamle, hvide mænd pege
fingre af hinanden, synes vi, at du bør læse med her.

I USA er der (ligesom i Danmark)
præsidentvalg hvert fjerde år og en valgt
præsident må maksimalt sidde i otte
år. Det store mediedække, der følger
med dette overskygger ofte både val-
get til House of Representatives og til
Congress, der foregår samme dag, nem-
lig tirsdagen efter den første mandag i
november - i år d. 3. november.
I januar på valgåret starter primærval-
get. Det er her, hvor præsidentkandi-
daterne for hvert parti skal udvælges. Da
en siddende præsident, der kun har sid-
det en enkelt periode ofte bliver sit par-
tis kandidat i den følgende valgperiode,
har fokus i år ligget mest på Joe Biden
og Bernie Sanders, der begge stillede
op for demokraterne. Der er ikke no-
gen bestemt valgdag, hvor alle stater
stemmer om, hvem der skal være præsi-
dentkandidat, men mange stater væl-
ger at lægge deres på den såkaldte "Su-
per Tuesday", som i år blev afholdt d.
3. marts. For at stemme i USA, skal i
alle stater undtagen North Dakota være
registreret - for nogle stater skal man i
øvrigt være registreret inden for et parti.
Dette kan i 40 stater gøres online, men
i de resterende 10 stater skal det gøres
over posten. I nogle stater skal man i
øvrigt registrere sig til at stemme sen-
est e, måned inden valget. Til primærval-
get stemmer man derefter på en såkaldt
"delegate" - det såkandte "electoral col-
lege", der repræsenterer den kandidat,
man vil stemme på. Det er altså den kan-
didat med de fleste delegater, der vin-
der primærvalget. Når præsidentkandi-
daterne er valgt, går kandidaterne di-
rekte videre til det generelle valg. Her
skal man igen registreres for at stemme,
hvorefter man stemmer på en kandidat.

Hver stat har et vist antal delegater
alt efter, hvor mange der bor i den stat.
Californien, der er den stat med flest be-
boere, har dermed 494 delegater, mens
Wyoming, der er den mindste stat, kun
har 18. I 48 af staterne er det "winner
takes it all", hvor den kandidat med flest
stemmer vinder alle delegaterne. Kun i
Nebraska og Maine får "popular vote",
som er den der har fået flest stemmer,
2 delegater, mens hvert congressdistrikt
får en delegate. Hver kandidat udvæl-
ger nogle delegater, som de regner med
vil stemme på dem, men delegaterne er
ikke tvunget til at stemme på den kan-
didat, de blev valgt af. Vælger man som
delegat at stemme på en anden, kaldes
dette faithless elector.
De to præsidentkandidater er altså
særligt interesserede i at vinde de store
stater med mange deletager. Der er
dog nogle stater, der altid stemmer
demokratisk og nogle stater, der altid
stemmer republikansk. Derfor fokuserer
kandidaterne ikke så meget på disse
stater men mere på de såkaldte swing-
stater. En swing-stat er en stat, hvor man
ikke kan være sikker på, hvilken kandi-
dat de vil stemme på. Der er derfor altid
meget fokus på netop disse stater, da en
enkelt stat kan afgøre valget.

Efter valgdagen har delegaterne 41
dage til at stemme, hvorefter stemmer
bliver talt sammen i kongressen. Efter
stemmerne er talt sammen, bliver ind-
vielsen af den næste præsident afholdt
i kongressen d. 20. januar.
Det amerikanske valgsystem gør altså, at
en kandidat, der ikke har fået flertallet
af stemmer, stadig kan blive præsident.
Dette er sket 5 gange i amerikansk histo-
rie (så længe man har registreret det to-
tale antal stemmer), hvoraf det seneste
var i 2016, hvor Hillary Clinton fik 2.1%
flere stemmer end Donald Trump, men
da Trump vandt nogle bestemte stater,
der fulgte winner takes it all-princippet,
endte han med at få flere delegater og
dermed vinde valget. Det mest ekstreme
eksempel er nok, da John Adams blev
valgt som præsident - Hans modpart An-
drew Jackson fik nemlig 10% flere stem-
mer end Adams, men da Adams fik elec-
toral vote, blev han præsident.

Normalt vil flest personer stemme
personligt, hvilket gør, at man ofte kan
se valgresultatet på valgnatten, men i år
er der på grund af corona mange, der
vælger at brevstemme. Da disse stemmer
tager længere tid at tælle sammen, kan
man ikke nødvendigvis se et resultat før
flere uger efter valget.

Side 3
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Dortes Dumme Klumme

Kære Dorte,
Jeg vil gerne blive bedre til at holde
en have, både at så blomster og gro
grøntsager. Men jeg har drabt alle de
stueplanter jeg nogensinde har ejet og det
er for sent at få en have her på kollegiet.
Hvad skal jeg gøre?
Hilsen Skovlen

Kære Skovl,
Da jeg var barn blev vi altid tvunget til at
hjælpe til på gården. Der var ikke noget
der hed efterårsferie, i stedet var det en
uge hvor vi skulle høste kartofler. Ung-
dommen i dag har aldrig haft deres hæn-
der nede i muldet eller pløjet en mark, så
det er da klart at i ikke kan holde liv i no-

get som helst. Nu siger du jo at det er for
sent at få en have, men jeg kan fortælle
dig at det er for sent at plante noget som
helst, idet vi går vinteren i møde. Det
havde du vidst hvis ikke opdragelsen af
børn var gået til rotterne. Men nu da du
spørger mig til råds, så vil jeg sige at du
skal starte med at lære noget om hvor-
dan man passer planter. Spørg dine bed-
steforældre, de har sikkert erfaring med
den slags, ellers kan du måske nøjes med
at søge på nettet (jeg ved ikke selv hvor-
dan det fungerer, men jeg har fået at
vide at det er sådan nogen din slags gør
nu til dags). Er det for svært, så køb en
kaktus og vand den en gang om måne-
den. Det burde selv du kunne finde ud

af.

Kærlig hilsen Dorte.

Nyt fra Nybrogård Pizzaria & Burger

Side 4
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Hoomans of Nybrogård:

Egernene

Du har garanteret set dem løbe rundt ude på
græsset eller klatre rundt i træerne. De små
røde lyn, som hvert efterår gør alt for at grave
så mange nødder og korn ned i græsplænen
som de kan komme i nærheden af. Det er
selvfølgelig alle de røde egern som er en del
af hverdagen på Nybrogård. Vi tog en snak
med et af dem for at høre om livet som egern.

I denne udgave af NybroTidende
har vi valgt at tage en snak med et
af Nybrogårds mange egern som har
haft travlt med at finde føde til den
kommende vinter.
Jeg kan ikke huske hvornår jeg valgte
at flytte ind på kollegiet, men jeg har
nok været her i et par år. Jeg flygtede
fra England hvor de grå egern har in-
vaderet vores gamle territorium. Det
var en hård kamp, men desværre er
de grå egern en del større og stærkere
end os røde egern. Jeg kan ikke gå i
for mange detaljer om krigen da det
kunne udgøre en fare for mine ven-
ner som er goøt under jorden. Men tro
mig, jeg har oplevet ting intet egern
nogensinde burde have været udsat
for. Men efter min flugt fra de grå
egern endte jeg her på jeres kollegie og
det er jeg egentlig meget glad for. Her
er rigeligt med mad, for jeg både ud-
nytte at i taber jeres mad udenfor eller
finde nødder når de falder af trærne.
Men noget af det bedste er når der er
fri buffet i form af fuglefodder! Jeg
besøger flere af disse fuglefoderhuse
når jeg har får travlt til at finde det
på almineligvis - det er min version af
JustEat.

Noget jeg til gengæld ikke bryder
mig om ved at bo her er de uudhold-
elige skabninger i kalder kæledyr. Jeg

har ikke tal på hvor mange gange jeg
er blevet jagtet af katte og hunde. Jeg
forstår ikke helt hvorfor de jagter mig,
nogen laderfor til at være sultne og
andre virker til at synes at jeg er et
levende stykke legetøj, pfff. For eksem-
pel er der den her kat der bliver kaldt
Basse (læs sidste udgave af NybroTid-
nende hvor vi bragte et dybdegående
interview med den sultne Basse), som
om han er en uskyldig skabning, som
bliver ved med at slippe væk fra hans
mennesker. Han er meget større end
mig og synes at det er sjovt at jage
mig rundt. Men heldigvis har jeg mit
skateboard, så jeg kan slippe fra ham.
Desuden kan han ikke klatre, så jeg
kan rigigt håne ham når jeg sidder
deroppe og slapper af. Men jeg kunne
godt tænke mig at i mennesker bliver
bedre til at styre jeres dyr, så jeg ikke
hele tiden skal være på vagt. Jeg har
allerede haft et hårdt liv!

Når jeg ikke har travlt med at
slippe væk fra jeres kæledyr eller finde
mad, så kan jeg godt lide at tage til
fest. Og hvis der er noget i er gode til
her på kollegiet så er det godt nok at
feste. De fleste aftenener kan jeg en-
ten finde en køkkenfest, som jeg kan
crashe, ellers tager jeg ned i Kælder-
cafeen. Desværre har Corona betydet
at Kældercafeen ikke altid er åben

i weekenden, men jeg er også igang
med at lave min eget hjemmebryg på
hasselnødder.

Hvis i møder mig derude, så må
i meget gerne have nogle nødder
eller frø til mig. Jeg elsker specielt
paranødder og mandler, som er noget
af en luksus for mig og jeg gemmer
altid et par til højtiderne. Der er sim-
pelthen ikke noget bedre end en man-
del til jul. Men jeg kan se at Basse er
sluppet ud igen, så jeg må videre, ses!

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

Side 5
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Præsidentvalg i USA

D. 3 november er der præsidentvalg i USA, hvilket
har stor betydning, ikke kun for USA, men også
resten af verdenen. Valget står mellem at forsætte
med Donald Trump eller den tidligere vicepræsident
Joe Biden. Efter et år med en pandemi, protester
imod racisme og voldsomme skovbrande er der lagt
op til en hård, og polariserende, kamp mellem de
Konservative og Demokraterne.

Hvadend du lige er begyndt at
følge med, altid har været inter-
esseret eller kun ser nyheder på
SoMe, så har det nærmest været
umuligt at undgå at se nyheder
om amerikansk politik - og specielt
valgkampen. Et af de største em-
ner i den amerikanske valgkamp
er Covid-19. I USA er over 8
mio. mennesker blevet testet posi-
tive for sygdommen og over 200.000
er døde. Derudover er der den
økonomiske krise og de udbredte
restriktioner, demonstrationer imod
ansigtsmasker og Trumps eget syg-
domsforløb. Herudover har dra-
bet på George Floyd i politiets
varetægt, ført til kæmpe demon-
strationer imod racisme og det
amerikanske politi. Disse demon-
strationer spredte sig fra USA til
resten af verden. Demonstranterne i
USA har blandt andet krævet at poli-
tiets økonomiske midler bliver om-
fordelt til andre instanser som kan
træde til og derfor er dette også
blevet et stort politisk fokus i USA.

Valgkampen i sig selv er blevet
kaotisk idet den første præsident-
debat var fyldt med afbydelser fra
specielt Trump og Biden der sagde
at Trump var den værste præsident
nogensinde. Anden debat er blevet
aflyst, da Trump ikke vil deltage i
en online debat og en flue har taget
al opmærksomheden fra vicepræsi-
dentdebatten. Hvem der ender med
at vinde valget er ikke til at sige,
men vi tager her et kig på kandida-
terna.

Donald J. Trump
De Konservatives præsidentskan-

didat er selvfølgelig Donald J.
Trump. Kendt for at være fan af
selvbruner, utallige anklager om sek-
suelle overgreb og hans selektive
hørelse når det kommer til fakta. I
løbet af de sidste fire år har Trump
ført en hård invandringspolitik, hvor
han bl.a. har fosøgt at få bygget en
mur mellem USA og Mexico, ind-
ført indrejseforbud mod en række
lande i mellemøsten og splittet fam-
ilier ad ved grænsen. Desuden er
han modstander af rettigheden til
abort og er igang med at få indsat
sin tredje højesteretsdommer, Amy
Coney Barret, som kan føre til af-
skaffelsen af amerikanske kvinders
abortrettigheder og som i hvert fald
vil medføre et konservativt flertal i
den amerikanske højesteret.

Joe Biden
Præsidentkandidaten fra

Demokraterne er J0e Biden. Han er
nok bedst kendt for at være Barack
Obamas vicepræsident og hvis han
vinder valget vil han, med sine 77
år, blive den ældste præsident i hi-
storen. Joe Biden har flere mærke-
sager, men specielt hans planer om
at udvide The Affordable Care Act
(også kendt som Obamacare) er cen-
tralt for hans kampagne. Derudover
har han stærkt kritiseret Trumps
håndtering af Corona-krisen og har
udtalt at han mener at Trump var
for langsom til at reagere. Biden
selv siger at han ville lytte til viden-

skaben og gøre en eventuelt vaccine
gratis hvis han kommer til magten.

Hvornår ved vi hvem der har vun-
det? Normalt finder vi ud af hvem
der har vundet valget i løbet af nat-
ten eller dagen efter valget. Men det
er langt fra sikkert at det kommer
til at være tilfældet denne gang, da
der grundet Corona vil være et stort
antal amerikanere der brevstemmer
i stedet for at møde op til et valg-
sted. Selvom det ikke umiddelbart
lyder som om det ville have be-
tydning, så er brevstemmer faktisk
meget mere tidskrævende at tælle,
da det skal undersøges om de op-
fylder alle kriterier, såsom om de er
blevet underskrevet korret, datoen
står rigtigt osv.. I flere stater er det
ikke tilladt at tælle brevstemmmer
før valgdagen, hvilket kan tage dage
eller måske endda uger. Dette kan
betyde at Trump måske ser ud til
at havbe vundet d. 4 november, da
flere af hans vælgere vil møde op
til valgsted, med Biden stadig ender
med at vinde da op mod 55% af hans
vælgere forventes at brevtsemme.

Jeg vil vide mere!
Hvis du har lyst til at vide mere

om valgkampen og amerikansk poli-
tik generelt, kan det helt klart anbe-
fales at lytte til podcasten ’The Daily’
som produceres af The New York
Times. Hver dag udgiver de en ny
episode som går i dybden med da-
gens vigtigste nyhed og interviewer
journalister eller eksperter der kan
forklare baggrunden for historien.

Side 6
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Mad og drikke

I andledningen af det amerikanske valg, samt ankomsten
af efteråret bringes månedens opskrift; mac and cheese!
Denne version indeholder ikke kun pasta og ost, da der er
tilføjet sød kartoffel og salvie, ja man kan jo næsten kalde
det en salat. Toppen er ligeså orange som Trumps ansigt,
så det bliver simplethen ikke mere amerikansk! Perfekt til
valgaftenen.

Mac’n’cheese med sød
kartoffel
Til de lange og kolde dage hvor du
bare har lyst til at spise noget varm
og mættende mad. Hvad kunne være
bedre end en portion mac’n’cheese?

Ingredienser

• 500 g søde kartofler

• 300 g pennette eller anden
lille størrelse pasta

• 4 spsk smør

• 500 ml sødmælk

• 1 tsk engelsk sennep

• 1/4 paprika (plus ekstra til
drysse på toppen)

• 75 g feta

• 125 g revet lagret cheddar
(plus 25 g til at drysse på top-
pen)

• 1 tsk salvie

• Salt og peber

Fremgangsmåde

1. Forvarm ovn til 180 ◦C og kog
vand i en stor gryde.

2. Skræl de søde kartofler og
skær dem ud i stykker af 2-
3 cm. Når vandet koger, tilsæt
salt og kog de søde kartofler
i ca. 10 minutter indtil de er
bløde. Tag dem ud af vandet
(men lad være med at smide
vandet ud) og brug en gaffel
til at mose kartoflerne med.

3. I en anden gryde, smelt smør-
ret og tilsæt mel. Pisk dette
indtil du har dannet en roux
og tag gryden af varmen.
Tilsæt mælken og pisk indtil
dette er indkorporeret i din
roux. Herefter sætter du igen
gryden på varmen og lader
din sovs simre over medium
varme, indtil den er blevet
tykkere. Tilsæt sennep, pa-
prika og salvie.

4. Kog pasta i vandet fra de søde
kartofler til den er al dente og

dræn din pasta. Men gem no-
get af kogevandet til senere.
Tilføj din pasta til de søde
kartofler og vend dem indtil
den er inkorporeret.

5. Tilføj fetaen til din pasta og
sød kartoffel mix, ved at smul-
dre den og tilsæt herefter din
cheddar og din hvide sauce,
rør sammen og tilføj pasta-
vand lidt efter lidt indtil du er
tilfreds med konsistensen.

6. Smag til med salt og peber
og overfør din mac’n’cheese
til et ovnfast fad. Drys med
resterende cheddar og ca. 1/4
tsk paprika og sæt faddet i ov-
nen.

7. Din mac’n’cheese er færdig
efter ca. 30/35 min. når den
bobler og er blevet gylden på
toppen.

8. Server med salat (eller lad
være) og nyd dit arbejde!

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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Gratis aktiviteter i Lyngby og

København

Som studerende er det nogle gange svært at få
råd til at lave alle de ting, man gerne vil. På Ny-
broTidende har vi fundet en masse gratis steder
(og nogle enkelte, der koster lidt men simpelthen
var for gode til at undlade at tage med), man kan
tage hen, i løbet af både efteråret og vinteren, og
dem har vi valgt at dele med jer. Vi har hoved-
saligt prøvet at finde ting i Lyngby, men vi beslut-
tede os for at tage nogle aktiviteter i København
med også, da udvalget er begrænset i Lyngby.

Selv efter at have studeret på
DTU i 5 år, kan vores to redaktører
nogle gange have svært ved at finde
rundt på campus i DTU Lyngby. Og
selvom vi ofte overordnet har en idé
om, hvor vi skal gå hen, fandt vi for
nyligt ud af, at vi overhovedet ikke
vidste noget om hverken kunsten
eller arkitekturen på campus. For at
gørre begge dele mere tilgængelige
for besøgerne på campus, har DTU
med støtte fra Corrit Fonden lavet
en lydvandring, hvor du kan lytte til
information om de forskellige kun-
ststykker og bygninger på campus
samtidigt med at du går rundt og
ser på dem. Lydfilerne til lydvan-
dringen kan findes i appen DTU-
plus, som kan hentes i App Store
eller Google Play. Er du træt af at
være på campus, og vil du i stedet
udforske nogle dele af København,
du måske ikke kendte til i forve-
jen, er der også flere lydvandringer
inde i byen. Fra NybroTidendes side
kan vi især anbefale Nørrebro by-
vandring, der sætter fokus på 5 små,
skæve butikker, der er med til at
udgre essensen af Nørrebro. I lyd-
klippene møder man bl.a. den 87-
årige tidligere skuespiller Elinor In-
fred, der brugte sin indtjening fra
filmen Villa Vennely til at købe en
tøjbutik på Nørrebro. Også Vester-
bro Bag Facaden kan varmt anbe-
fales. I denne lydvandring møder
man 9 forskellige - ofte oversete -
steder på Vesterbro; man får bl.a.
set de 100 år gamle toiletter under
Vesterbro torv og Istedgades mønt-
vaskeri, der ejes af den tyske krigs-

flygtning Hermann Wittenberg. Kan
du bare slet ikke få nok af lydvan-
dringer, er Bryggede Historier, hvor
man går rundt på Carlsberg. Denne
lydvandring byder på hele 16 his-
torier bl.a. om, hvordan hestene på
Carlsberg i starten blev hyldet, da
de var ekstremt vigtige for trans-
porten af øllen, og hvordan de til
sidst endte som løvefoder i Køben-
havns Zoo, da bilerne begyndte at
overtage transporten.

Vil du hellere gå rundt inden
for og kigge på kunst men synes,
at det er for dyrt at gå på mu-
seum, er der masser af gallerier i
København, hvor der ikke er no-
gen entré - og man behøver altså
ikke at købe noget, bare fordi man
kigger. Af gallerier kan vi på Ny-
broTidende især anbefale Galleri
Christoffer Egelund, der bl.a. ud-
stiller værker af Tilde Gynnerup in-
dtil d. 7. november og af Krista
Rosenkilde til den 14. november. Er
man mere til fotografier, kan man
tage til Yellow Korner, som også kan
findes i bl.a. London, Berlin og Paris.
Her finder man alvervens fotografier
- fra rejsebilleder til mere surrealis-
tiske billeder, og der er altså noget
for enhver smag.
Meget aktuelt har Copenhagen Con-
temporary i øjeblikket en udstill-
ing med Trumps mail til Uffe El-
bæk. Udstillingen hedder retvisende
A Thousand Mails From Trump, og
galleriet har desuden fået en SoMe-
analytiker til at analysere mailsene,
så et mere psykologisk aspekt også
kan blive lagt ned over dem. Denne

udstilling kan klart anbefales. Den er
ikke gratis, men som studerende kan
man komme ind for 65 kr, hvilket er
til at betale. Du skal dog skynde dig,
for udstillingen stopper d. 3. novem-
ber.
Christianshavn byder også på et helt
særligt galleri, nemlig Christiania
Art Gallery. Her bliver der udstillet
oliemalerier af bl.a. København og
Christiania - malet af lokale kunst-
nere. Og når du så alligevel er på
Christiania, så prøv at gå væk fra
centrum og ned til vandet - det lyder
måske banalt for mange, men der
er alligevel en del, der ikke kender
til denne side af Christiania og som
kun forbinder fristaden med Pusher
Street. Der er dog så meget emre
end det. Turen byder nemlig på en
masse små, unikke huse, som Chris-
tianitterne selv har bygget, samt en
fantastisk udsigt over vandet, bl.a.
til tårnet på Vor Frelser Kirke.

Når du så skal videre, er der
endnu en overset skønhed. Hvor
mange måske vil vælge at gå op i tår-
net på netop Vor Frelser Kirke (dette
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kan også klart anbefales!), hvilket
koster 35 kr (en sum som de fleste
nok har råd til på trods af at være
på SU), er der endnu ikke mange,
der kender til tårnet på Christians-
brg. Tårnet, der blev færdigopført i
1921, har været lukket for offent-
ligheden i mange år, og indtil 2014,
hvor tårnet åbnede op, har det kun
været folketingsbetjente, der skulle
hejse flaget, der havde adgang her-
til. I dag ligger der en restaurant i
34 meters højde i tårnet, men man
behøver ikke at besøge restauran-
ten for at komme op i tårnet, der er

106m højt (udsigten er 44m oppe).
Skal man blot det sidste, er adangen
gratis, selvom der nogle gange godt
kan være kø.

Har du brug for idéer til in-
dendørs aktiviteter, kan det være, at
den gamle Absalon kirke kan byde
på noget. Absalon Kirke har førhen
fungeret som folkekirke, men i 2012
blev kirken solgt til ejeren af Flying
Tiger Copenhagen. Han ombyggede
kirken, så den i dag fungerer som et
folkehus, hvor der bl.a. hver aften
er fællesspisning. Derudover er der
en masse aktiviteter, hvor det koster

en lille smule at være med, men der
er bl.a. bordtennisturneringer hver
søndag og spilaftener hver tirsdag,
der er gratis. ar du mod på det,
er der også Pilsner og Perleplader
d. 2. november - alle sammen ak-
tiviteter, der er helt gratis. Du skal
dog på grund af Corona huske at
tilmelde dig inden. Er du villig til at
læge en mønt, kan du være med til
nogle af de mere kendte aktiviteter
som fx. Potter med Patter, der er
et 2-dages event og som koster 150
kr. Til gengæld er materialerne og
brændingen inkluderet.
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Referat - Beboerrådsmøde – Onsdag d. 07. Oktober 2020 i GH-kælderen kl.

19:00

1. Fremmødte Beboerrådsrepræsentanter:
Mads EF-lige, ST-ulige Anna, JK-lige Asbjørn, Andreas CD og G lejlighederne, Kasper PR-lige, Kasper MOS
lejlighederne, Cedric EF-ulige, Kimberly AB-ulige, ST-lige Emma, Emilie LM-lige, Asma LM ulige, Jonathan
GH-lige, Joseph HL-lejlighederne.

2. Valg af ordstyrer og sprog: Mads, dansk

3. Antal stemmeberettigede: 16

4. Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde: Godkendt

5. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

6. Økonomi: Netkontoen: cirka 470.000 kr. og Foreningskontoen: cirka 32.500 kr
Det informeres at: Motionsklubben næsten har opbrugt deres rådighedsbeløb, grundet behov for ny ventila-
tion til knap 2500kr. Det opfordres til at finde alternative løsninger først i fremtiden.
Der blev spurgt indtil Kældercafeens økonomi. Koda afgiften er den eneste faste udgift, som betales.

7. Øvrige meddelelser:

8. Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden før det næste:

9. Indkommende punkter:

(a) Flere stemmer til Lejlighederne v. Lisa
Til AFSTEMNING OG DISKUSSION
"Flere af os fra lejlighederne er blevet opmærksomme på at vores stemme til beboerrådsmøderne er mindre
værd end stemmerne fra kollegiets gange. Det bør laves om da det jo ellers ikke er demokrati. Hver gang
(=26 beboere) har én stemme. Der er 68 lejligheder på kollegiet, svarende til ca. dobbelt så mange beboere
(=136). Lige nu er lejlighederne kun tildelt tre stemmer, dvs. for hver stemme er der 45,3 beboere. Hvis det
skal være rimeligt, bør lejlighederne derfor tildeles et antal stemmer der er ækvivalent med kollegiets gange,
hvilket derfor må være 136/26=5,23 stemmer. Præcis hvordan stemmerne skal fordeles blandt lejlighed-
skomplekserne og evt. rundes ned til 5 kan lejlighederne evt. bestemme ifbm. næste beboerrådsmøde. "
Lisa var ikke tilstede.
Lejlighederne skal finde ud af, hvordan de skal deles op mellem de 5 stemmer.
Kasper MOS lejl: Vil formulere et mere præcist forslag til næste gang.

(b) Saltodørene v. Kasper PR-Lige
Til AFSTEMNING
"- Saltodørene udenfor skal ændres til at være 24timers - køkkendørene skal slås fra mellem. 06 - 22 alle
ugens dage.
- De forskellige leverandører (Canaria / kongens / posten / GLS) skal have en salto chip så de kan komme
ind de forskellige steder. - Det er måske være op til Lars-kaj om hvem der skal have saltonøglerne evt. Hvis
han ikke vil så kan vi finde en løsning på Beboerrådet."
Afstemning: Afstemning: Der blev ikke stemt, da der var bred enighed om, at det ville skabe flere prob-
lemer end det løser. Det vil give en falsk sikkerhed, da der er andre måder at komme ind på gangene,
hvis man ønsker at bryde ind.
Et skabte utryghed blandt nogle at resten af kollegiet kunne få adgang til alle køkkenerne. Det er pt.
Besværligt at bruge chippen til yderdørerne. Køkkenet, som foreslog ændringen i et tidligere beboer-
rådsmøde, har ombestemt sig.
Der blev nævnt: At Kollegiet har fået Godkendt montering af nye yderdøre, men at det kan tage noget
tid grundet af Covid-19.

(c) Ændringer af parkerings tilladelser v. Kasper PR-Lige
Til AFSTEMNING OG DISKUSSION
"Der har før været tale om ændringer ved parkingspladserne.
Kasper P16 har været i kontakt med KAB som står for aftalerne med Europark. En mulig ændring vil være
at et system oprettes, hvor man som beboer kan indsætte sin nummerplade samt sin families. Derudover til
venner og gæster kan skal der laves nogle skilte som skal placeres i køkkenerne, som kan placeres i forruden
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så man undgår en bøde. Glemmer man det og man har relation til kollegiet fx man var gæst, vil man kunne
kontakte Europark og få nedsat bøde. Systemet vil kunne være klar til foråret "
Der var bred enighed for forslaget, dog står det ikke klart hvad det vil koste og skal muligvis forbi
bestyrelsen. En fokusgruppe blev oprettet bestående af Asma, Kasper og Jonathan, som undersøger
alternativer. Dette vil blive præsenteret på næste møde.

(d) Miele Vaskemaskiner
Til DISKUSSION
"Det foreslås, at ved udskiftningen af vaskemaskinerne, at indføre allergivenlige vaskemaskiner. Det vil f.eks.
være tre stk.´s som er markeret som Allergivenlige, hvor der ikke må bruges eget el. parfumeret vaskemiddel
eller vaskes tøj fra hjem med dyr. Yderligere foreslås det at kunne indføre nogen vaskemaskiner, hvor det
er tilladt/muligt, at påfylde vaskemiddel mm. i skufferne. POP-Kollegiet har i sin tid skiftet udbyder, måske
dette kunne tages i betragtning, om det kan rentere sig for kollegiet." Personen, som kom med forslaget, ej
fremmødt. N.B: Der opfordres til ikke at have husdyr i vaskeriet, da det går imod reglementet.

(e) Printeren
Til DISKUSSION
"Det er ingen hemmelighed at der har været en del udfordringer med printeren i GH-Kælderen og flere tiltag
for at reparere den. Selv sidste tiltag har desværre ikke hjulpet. Så det anses for at være på tide at investere
i en ny, om det så er nødvendigt med en hightex printer må være optil det omfang den bliver brugt, men
det er nok nødvendigt på nuværende tidspunkt. Det estimeres at prisen på en ny, tilsvarende den nuværende
str., vil ligge på omkring 150.000- 200.000kr. Spørgsmålet rejser sig, hvor kommer pengene fra, samt er
det bestyrelsen, som skal godkende et sådan indkøb?"
Det er Bestyrelsens beslutning. Beboerrådet var enige om, at der kunne købes en mindre og billigere
printer.

(f) Kunstklubben søger om penge til Symaskine
Til DISKUSSION OG AFSTEMNING
"Kunstklubben vil gerne søge om penge til indkøb af symaskine, beløbet afhænger af om der kan findes en
kvalitetsmæssig god en brugt eller om vi kan få penge til en ny, der er f.eks. en til knap 8.000kr. med 5
års garanti, som potentielt kunne være af interesse, men for at få den helt rigtige tages der kontakt til
eksperterne og søges om samme maskine andet sted kunne være billigere. Så i første omgang søges om penge
til indkøb af symaskine på ca. 4000-8000. kr. eller mere."
Personen bag dette foreslag dukkede hellere ikke op.
N.B: Det opfordres til altid at møde op til egne forslag, sat på dagsordenen.

10. Indmeldelse og udmeldelse af nye medlemmer.
Joseph H-1 meldes ind for HL lejlighederne som repræsentant (nuværende suppleant).

11. Evt.
Det blev spurgt, om man skal skrive på Facebook, når man skal holde fest, for at informere resten af kollegiet.
Det er ikke en regel, men god stil. Der opfordres til at tage hensyn til forholdsreglerne for Covid-19.
Tv-kanalerne: Nogle lejligheder og køkkener har stadig problemer med kanalerne. Det opfordres, først at
prøve med et nyere TV, såfremt det ikke virker så dernæst kontakte Lars Kaj. Ønsker man andre kanaler end
de nuværende tilgængelige, kan dette forelåes til næste beboerrådsmøde.
Internet på køkkenerne: Der vil aldrig være porte til rootere på køkkenerne, grundet et nuværende lovkrav
om, at man skal have én, som er ansvarlig hvis der skulle begås kriminalitet ved brug af denne internet-
forbindelse. Netværksguppen har en proces i gang, som skal forbedre internetsignalet på køkkenerne. Det
blev spurgt, hvorfor man ikke kan logge på K-net på et Smart-TV. Dette skyldes at de fleste TV’er ikke under-
støtter login, hvor både brugernavn og adgangskode skal angives.

12. Ny mødedato: Torsdag 5. november 2020.
Evt. afbud for beboerrådsrepræsentanter skal ske på Beboerrådets FB-side, https://www.facebook.com/
groups/2304772163167668 , →Meld afbud, senest to dage inden mødet finder sted.
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Beboerrådsmødeindkaldelse

Mødet vil ikke være et fysisk møde men i stedet et online møde. Følg anvisningerne i mailsene send ud
af beboerrådsformanden.

Dagsorden - Beboerrådsmøde –Torsdag d. 05. November 2020 i GH-kælderen kl. 19:00

1. Fremmødte Beboerrådsrepræsentanter:

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) Ændring af Lejlighedernes Repræsentation i Beboerrådet v. Joseph, H&L-Lejligheder
Til AFSTEMNING OG DISKUSSION Formålet med denne forslag er at gøre repræsentation for lejlighederne lige

med repræsentation for gangerne. Som det står nu, hver gangerepræsentant har 26 konstituerende, og hver lej-
lighedsrepræsentant har mellem 40 og 56. Det betyder, at en der boer på lejlighed, har væsentlig mindre repræsen-
tation i beboerrådet. Derfor, skal lejlighederne have 5 repræsentanter, i stedet for deres nuværende tre. Den føl-
gende fordeling giver fair repræsentation per mand, men også tager højde for blokkenes geografiske nærhed:

C Lejl. (8) og G Lejl. (8): 16 lejligheder, 32 mennesker
D Lejl. (12): 12 lejligheder, 24 mennesker
H Lejl. (6) og M Lejl. (6): 12 lejligheder, 24 mennesker
L Lejl. (14): 14 lejligheder, 28 mennesker
O Lejl. (6) og S Lejl. (8): 14 lejligheder, 28 mennesker

68 lejligheder, med 136 mennesker, og 5 repræsentanter. Mennesker per repræsentant er minimum 24, maksi-
mum 32, og gennemsnit 27.

B) Kameraovervågning på parkeringspladser og cykelskure v. Lisa C-1
Til AFSTEMNING OG DISKUSSION

Efter hærværk på både min og min overbos bil i løbet af forrige weekend (samt kendskab til flere andre!), og gen-
tagne cykeltyverier fra kollegiets (aflåste) cykelskure, vil jeg foreslå at der opsættes videoovervågning på samtlige
af kollegiets parkeringspladser og i samtlige cykelskure.
Formålet er primært forebyggelse af fremtidige tyverier og hærværk.

Jeg kender ikke selv til reglementet og har pt. ikke selv overskud til at tage teten på dette forslag, så jeg håber
der er en anden der vil gribe bolden. Umiddelbart vil jeg dog mene at det er muligt, da jeg ikke mener det krænker
privatlivets fred anderledes end den videoovervågning der i forvejen findes i vaskeriet.

C) Nyt Wifi-udstyr v. Netgruppen

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION Netgruppen har (Endelig) fået nyt Wifi udstyr op og køre. Det er lige nu i
gang med at blive testet på ST blokken da den ansvarlige i netgruppen bor der og derfor nemt kan høre feedback.
Planen er nu at finde ud af, hvor mange access points (Wifi-enheder) der skal bruges til hver blok af køkkener. Når
de tests er færdige, vil resten af enhederne blive indkøbt og disse vil blive sat op ved alle køkkener.
Med det nye udstyr vil Wifi’et ikke længere genstarte fra tid til anden, og signalet vil blive langt bedre.

Vi har yderligere diskuteret håndteringen af Wifi på gangene.
Det optimale setup vil være 1 access point pr 4 værelser. Samlet er det 7 enheder pr gang x 2 etager x 9 blokke =
126 enheder. Med en ca. stykpris på 900,-, nødvendigt ekstraudstyr for ca. 20.000,- samt elektrikerarbejdskraft til
20.000,- bliver dette arbejde estimeret til ca. 153.400,-.
Til sammenligning, så vil alle køkkenerne kunne ordnes for estimeret 20.000,-.

For at netgruppen kan sikre at der opleves betydeligt bedre signal på værelserne, kræves det dog at personer
med egne routere enten slukker helt eller skruer kraftigt ned på disses signalstyrke, for at formindske signalstøj og
sammenfald. Dette forekommer os relativt usandsynligt at gennemføre.
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Diskussionen foreligger derfor hvorvidt dette er en god idé at investere i. Netgruppen foreslår et alternativ hvor
det nuværende Wifi bibeholdes, men der ikke lægges kræfter/penge i at opgradere dette. Dermed vil det anbefales
til alle (nye) beboere at anskaffe sig deres egne wifi løsninger til værelset, eller benytte sig af kabelforbindelse.

11. Indmeldelse og udmeldelse af nye medlemmer.

12. Evt.

13. Ny mødedato:

Evt. afbud for beboerrådsrepræsentanter skal ske på Beboerrådets FB-side, https://www.facebook.com/groups/
2304772163167668, →Meld afbud, senest to dage inden mødet finder sted.
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Vigtige datoer

• 1. november: Verdens veganerdag

• 3. november: Amerikansk valg

• 6. november: J-dag

• 10. november: Mortens aften

• 13. november: Fredag d. 13 (uuuhhh, spooky)

• 19. november: International toiletdag

• 22. november: Thanksgiving

• 23. november: Black Friday

• 25. november: International dag for Afskaffelse
af Vold mod Kvinder

• 29. november: Første advent

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: Mal en politiker

Åh nej - Trump har mistet al sin farve. Hjælp ham med at få den igen ved at farvelægge billedet nedenfor
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