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Nybrogård kollegiet! 
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Velkommen til Nybrogård Kollegiet!  

Vi håber, du får en helt fantastisk tid her på kollegiet, og kommer til at nyde at 

bo her 

I denne velkomstfolder kan du læse om alle de fede muligheder, du har for at 

engagere dig socialt på Nybrogård Kollegiet, samt få et overblik over kollegiets 

opbygning, overordnede regler og praktiske informationer. Kort sagt kan du 

læse om alt det, der kan gøre din kollegietid lidt nemmere og så meget federe. 

Vi opfordrer dig også til at melde dig ind i kollegiets facebookgruppe, så du 

kan få løbende informationer og beskeder fra dine medbeboere, klubber og 

meget mere. Al information og mere kan findes på kollegies hjemmesiden: 

https://nybro.dk/ 
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Hvis du ønsker andet information i denne brochure, enten opdatering eller tilføjet tekst, så skriv til 

KA@nybro.dk 

 

 

 

Scan mig for at 

finde Facebook 

gruppen! 
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Gode kontaktpersoner. 
Det er rart at vide hvem du kan kontakte for hjælp, så herunder er der en kort oversigt. 

Beboerrådet og dets forening ”Kollegianerforeningen NYK”, har flere ansatte og frivillige 

der varetager de daglige, underliggende administrative og praktiske opgaver, heriblandt 

kan det være brugbart at kontakte: 

Varmemesteren   Lars Kaj, varmemester@nybro.dk 

Varmemesteren bør kontaktes ved problemer der hører under daglig drift. Dette kan 

eksempelvis være: Nøgleadgang, Reparationer, udskiftning af lys, osv.  

Netværks-gruppen: Flere ansatte, netdrift@nybro.dk 

Gruppen består af flere ansatte, hvis formål er at opretholde internetadgang på kollegiet. 

Ved problemer, bør de kontaktes. 

Klagenævnet: Flere ansatte, klage@nybro.dk 

Ved overtrædelse af kollegiets husorden, bør disse kontaktes. 

Sekretariatet: Flere ansatte, sek@nybro.dk 

Sekretariatet behandler studiekontroller, dispensationsansøgninger, interne ventelister, 

opsigelse af lejemål samt fremleje.  Der er åbent for personlig betjening i GH-kælderen i 

åbningstiderne. 

Kommunikationsansvarlige: Jesper, ka@nybro.dk 

Opretholder Facebook gruppen, fungerer som kontaktperson til klubberne, opretholder 

hjemmesiden og en række ad hoc-opgaver. 

Beboerrådssekretæren: Asta, beboerraads_sekraer@nybro.dk 

Indkalder til beboerrådsmøder, og fungere generelt som en højrehånd for 

beboerrådsformanden. Oftest ønsker du at kontakte sekretæren før formanden. 

Beboerrådskassereren: Kasper, kasserer@nybro.dk 

Håndtere økonomien på kollegiet, heriblandt kollegieforeningens, klubbernes, og net 

gruppens.  

Beboerrådsformanden: Emma, formand@nybro.dk 

Formanden har en større række af opgaver, og arrangere møder med bestyrelse, Lars 

Kaj, KAB, og hvor end der er behov for vedkommende.  

Yderligere, er der frivillige indenfor beboerrådsrepræsentanterne, Kælder Caféens 

bestyrelse og de forskellige klubformænd. 

At drive et kollegie kræver et større mængde arbejde, og den daglige drift ville ikke 

være muligt uden et godt samarbejde. Der er dog adskillige flere grene, der bedst kan 

beskrives via diagrammet der kan ses herunder under ”Organisation”.   
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Organisation. 
Det kan være ret så svært at overskue kollegiets struktur, derfor er der herunder 

vedlagt en figur, der viser strukturen. Vi går ikke videre i dybden her, men hvis du vil 

vide mere kan du kigge på hjemmesiden under fanen administration. 

 Ved yderligere spørgsmål, anbefales det at tage kontakt til Varmemesteren eller 

sekretæren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboerrådet  
Beboerrådet består af en repræsentant fra hver gang samt et par stykker fra 

lejlighederne. Rådet tager beslutninger angående driften af kollegiet og ikke mindst 

kollegiets faciliteter. Beboerrådet holder møde en gang om måneden med undtagelse af 

januar, juli og august, samt to møder ved godkendelse af hhv. budget og regnskab – de 

to sidste er såkaldt beboermøder, hvor alle kollegiets beboere kan møde op. Mere 

information findes på https://nybro.dk/administration/beboerraadet/ 

Bestyrelsen 
Nybrogård Kollegiet er en selvejende institution der har bestyrelsen som øverste 

ansvarlige ledelse. Bestyrelsen står bl.a. for, at budgetterne er sammenhængende og at 

love og regler for ungdomsboliger bliver overholdt – herunder ‘Bekendtgørelsen om 

organisation af ungdomsboliger opført med statsstøtte’ Det er også bestyrelsen der 

træffer alle større beslutninger omkring vedligehold og opgraderinger på kollegiet. 
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Faciliteter 
 
På kollegiet har vi rigtig mange fine faciliteter, som du kan benytte dig af, når du bor på 

kollegiet. Du kan her læse om nogle af faciliteterne, og så kan du selvfølgelig finde 

meget mere information på kollegiets hjemmeside www.nybro.dk. 

 

CYKELSKURE:  

På kollegiet er der tre cykelskure, som kan findes ved parkeringspladserne AB, GH og JK.  

Varmemesteren administrerer nøglerne til disse, så for at få adgang til cykelskurene skal 

du lægge et depositum på 100 kr. til varmemesteren, som skal medbringes kontant.  

I forbindelse med oprydning og afskaffelse af gamle cykler afholdes en årlig 

cykeloprydning, som vil blive varslet i god tid i forvejen, hvor frivillige kollegianere 

hjælper med at rydde op/afskaffe gamle og efterladte cykler. Som beboer på kollegiet 

anbefales det dog, at du til daglig hjælper til med oprydningen, så der er plads til alle.  

 

VASKERI:  

Kollegiet har sit eget moderne vaskeri med 10 vaskemaskiner og 4 tørretumblere. Når 

du skal vaske, behøver du ikke medbringe penge, vaskene betales nemlig over huslejen 

via et specielt beboerkort, som du har fået udleveret af varmemesteren. Lokationen af 

vaskeriet kan findes på figuren på side 9. Opstår der problemer med vaskeriet eller dit 

beboerkort, kan du kontakte varmemesteren.  

 

TRÆKVOGNE: 

På kollegiet findes en række trækvogne, som er låst fast til murene med en hængelås. 

Denne hængelås kan låses op med din værelsesnøgle. Hvis du låner en vogn, skal du 

huske at stille den på plads efter brug.  
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Det sociale liv på kollegiet 
På Nybrogård Kollegiet er der masser af muligheder for at engagere sig socialt, ikke 

mindst på kollegiegangene. Når du lige er flyttet ind, vil du dog højst sandsynligt støde 

på nogle begreber, som i første omgang vil vække lidt undren. På denne side kan du 

derfor læse mere om disse kendte kollegiebegreber, samt få et indblik i alle de sjove 

sociale aktiviteter, du kan blive en del af på kollegiet. 

 

KOLLEGIEBEGREBERNE DU SKAL KENDE TIL 

TDC  

Snakker vi her om teleselskabet TDC? Ikke rigtig, her er der tale om noget, der er meget 

mere festligt! TDC står for Tour de Chambre og er en gangfest, hvor alle finder et tema 

for aftenen, klæder sig ud og evt. finder på en leg, hvorefter man besøger hinandens 

værelser og har en fest. Nogle kollegiegange har et fælles overordnet tema, mens andre 

gange kører frit tema, hvor alle bare finder på deres eget. En ting er i hvert fald sikkert! 

Ikke mindst er TDC vanvittig sjovt, det er også en fantastisk måde at lære dine 

medbeboere fra gangen at kende!  

 

TDK  

TDK står for Tour de Kitchen, og er af samme koncept som TDC, bortset fra at man her 

samler en række gange på kollegiet, som hver finder et fælles tema, hvorefter man 

fester på de forskellige ganges køkkener. Dette er en fantastisk mulighed for at lære 

nogle mennesker at kende på kollegiet ud over dem, du ser til daglig på din egen gang.   

 

Køkkenmøder 

Begrebet køkkenmøder giver måske lidt sig selv, men langt fra de fleste nye beboere 

ved præcis, hvad køkkenmøderne indebærer, og hvorfor det er vigtigt at deltage i dem.  

På køkkenmøder snakker man om alt mellem himmel og jord, der kunne have relevans 

for gangen og dens  

beboere. Dette kunne f.eks. være indkøb af nyt inventar til køkkenerne (se punkt om 

køkkenkasser), punkterne til næste beboerrådsmøde eller selvfølgelig den næste fede 

gangfest. Ved at deltage i køkkenmøderne får du altså indflydelse på alt det, der foregår 

omkring dig på din gang, samtidig med at det er en fin måde, hvorpå du kan få snakket 

med de andre beboere på din gang. De fleste gange har køkkenmøder en gang om 

måneden, gerne forud for beboerrådsmødet, men det varierer, så spørg på din gang, 

hvornår de plejer at holde deres køkkenmøder.   

Køkkenkasser: 

Hver gang har en køkkenkasse, som alle beboere indbetaler 30 kr. til månedligt. 

Pengene trækkes automatisk i forbindelse med huslejen og indsættes på 

kollegianerforeningen NYK’s konto. Herfra udbetales de til gangens kasserer, så I på 

gangen kan købe ting til køkkenet, såsom køkkenrulle, krydderier og nyt inventar. 

HVAD SÅ HVIS JEG BOR I LEJLIGHED? 

Er du en af de heldige, der er flyttet ind i en lejlighed på kollegiet, er der masser af 

muligheder for at engagere dig socialt på kollegiet, også selvom du ikke bor på en 

kollegiegang. Du kan f.eks. melde dig ind i nogle af kollegiets klubber eller tage et smut 

forbi kollegiets bar KælderCaféen og lære nogle af dine søde medbeboere at kende.  
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Du kan læse meget mere om klubberne og KælderCaféen på de næste par sider. 

Klubber 
På Nybrogård Kollegiet har vi en masse klubber og grupper, som gør livet på kollegiet til 

noget helt specielt, og som giver dig mulighed for at møde en masse mennesker på 

tværs af kollegiet. Har du en særlig interesse for ølbrygning, brætspil, kunst eller film 

eller elsker du bare tanken om at ro i kano i den fantastiske natur omkring kollegiet? Så 

er du kommet til det helt rigtige sted. Her har vi nemlig noget for enhver smag!  

Størstedelen af klubberne og grupperne drives gennem beboerrådet og 

kollegianerforeningen NYK, og styres af frivillige kræfter fra kollegiet. For at finde ud af 

hvordan du bliver medlem, se på hjemmesiden her: https://nybro.dk/klubber/. 

BRYGGERKLUBBEN: 

Når du nærmer dig D-kælderen vil du med jævne mellemrum kunne fornemme en duft 

af malt og humle. Her finder du nemlig bryggerklubben, hvor der livligt brygges 

spændende nye øl. Hvis du er træt af kedelige, almindelige øl, og har en lille drøm om at 

producere dine egne, så skal du da se nærmere på bryggerklubben! 

 

BRÆTSPILSKLUBBEN: 

Elsker du også bare at spille spil og hygge dig med andre mennesker i en god og 

afslappet atmosfære? Så er brætspilsklubben i D-kælderen lige noget for dig! Her kan du 

opleve alt lige fra hygge med brætspil og figurkrigsspil til debataftener og LAN.  

 

CYKELVÆRKSTED: 

Er cyklen gået i stykker? Eller skal den bare vedligeholdes? Så kan du tage et smut forbi 

M-kælderen, hvor du finder kollegiets cykelværksted, der har vaskegrej og værktøj til 

både vedligeholdelse og store såvel som små reparationer af din cykel. For at blive 

medlem af cykelværkstedet skal du henvende dig til varmemesteren med dit vaskekort, 

da det er med dette, du får adgang til værkstedet.  

 

FILMKLUBBEN: 

På kollegiet er vi også så heldige at have vores egen filmklub i B-kælderen, som du kan 

blive medlem af for kun 100 kr. Det eneste, du skal gøre, er at printe og underskrive 

reglementet og kontakte klubformanden på mail: filmformand@nybro.dk. Efter du er 

blevet medlem, kan du booke filmklubben til både åbne og lukkede arrangementer.  

Læs mere om bl.a. booking og indmeldelse på kollegiets hjemmeside.   

KANO– OG KAJAKLAUGET: 

Her på kollegiet har vi vores helt egne kanoer og kajakker, som du kan bruge lige så 

meget, du vil i vores smukke omgivelser, hvis du melder dig ind i klubben. Dette gør du 

ved at underskrive en formular, som du kan finde på kollegiets hjemmeside, hvorefter 

du henvender dig til varmemesteren i åbningstiden. Her vil du blive oprettet som 

medlem elektronisk med dit vaskekort, og det bedste af det hele: Det er helt gratis! 

KUNSTKLUBBEN: 

Hvis du er den kreative og kunstneriske type, er kunstklubben lige noget for dig! 

Klubben holder til i et hyggeligt lille rum i EF-kælderen, der egner sig perfekt til at 

udfolde sig kreativt med kunst af forskellig art.  
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Er du interesseret i at blive en del af kunstklubben? Så kan du gå ned til varmemesteren 

med dit vaskekort i åbningstiden og blive registreret.  

 

MOTIONSRUMMET: 

Drømmer du om at blive den nye Arnold Schwarzenegger? Eller vil du bare gerne holde 

sommerkroppen lidt ved lige? Så er du så heldig, at kollegiet har sit eget motionsrum i 

O-kælderen. Her finder du maskiner til diverse muskelgrupper og udstyr til mange 

forskellige øvelser.  

 

MUSIKRUMMET: 

Er du helt vild med at spille musik, eller vil du bare gerne øve dig lidt på et instrument? 

Så er musikrummet i F-kælderen lige noget for dig! I musikrummet kan du nemlig finde 

forskellige musikinstrumenter, herunder trommesæt og klaver.  

For at få adgang til musikrummet skal du udfylde tilmeldingssedlen (som kan findes på 

kollegiets hjemmeside) og aflevere den til varmemesteren i åbningstiden.  

 

HAVEFORENINGEN: 

Er du den fødte havemand? Og ønsker du at bringe dine grønne fingre i spil? Så kan du 

søge om at få en have på et af kollegiets tre jordarealer: CD-haverne, LM-haverne og 

NO-haverne, ved at kontakte haveformanden pr. mail. Hvis der er ledige haver, kan du 

vælge en af disse, men da haverne er ret eftertragtede, vil du oftest blive skrevet på en 

venteliste og blive kontaktet, når der er ledige haver.   

Haveforeningen råder derudover også over alle kollegiets bærbuske og frugttræer, og 

skulle du blive lidt lækkersulten, kan du bare slå dig løs, for de bær og frugter, du kan 

finde på fællesarealerne, er til fri afbenyttelse. 
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Klubbernes lokationer. 
Og hvis du stadig er i tvivl over hvor du kan finde hvad, tag et kig her. 
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 
 

HVAD GØR JEG, HVIS JEG LÅSER MIG UDE? 

Smæklåse på dørene kan være en ret stor udfordring, hvis ikke du er vant til det, 

og de fleste beboere har oplevet øjeblikket, hvor døren smækker bag dem, og man 

panisk indser, at man har låst sig ude. Heldigvis er der hjælp at hente på kollegiet, 

hvis du ender med at stå i en situation som denne. På kollegiet kalder vi disse 

nødens hjælpere for nøglebærere, og hvis de er hjemme til at lukke dig ind, er det 

en del billigere end at ringe til låsesmeden. Det koster nemlig kun 50 eller 100 kr. 

afhængigt af tidspunktet på dagen. Du kan finde deres numre på opslagstavlerne 

på gangen. Hvis du har for vane at glemme ting (som f.eks. dine nøgler), kan det 

være en god ide at skrive numrene på nøglebærerne ind på din mobil. En anden 

meget brugt løsning er at give en af dine ekstranøgler til en anden person fra 

kollegiet, f.eks. en fra gangen. 

 

ORDENSREGLEMENTET PÅ KOLLEGIET? ER DET NOGET MAN SKAL KENDE TIL? 

På kollegiet har vi en række ordensregler vedrørende de hensyn, der skal tages til kollegiet og dets 

beboere. Når du flytter ind, vil det være en rigtig god ide at sætte dig ind i disse regler, da 

overtrædelser kan få konsekvenser for dit lejemål. Ordensreglementet indebærer bl.a. regler om 

brandveje, fremleje og ro og orden, hvilket du kan læse meget mere om på: nybro.dk/for-

beboere/reglement/ 

Det vigtigste er at huske, at vi bor mange mennesker på et lille område, så gensidig respekt er 

essentielt, for at alle kan få en dejlig kollegietid.  

 

KOLLEGIHYLDER? HVAD ER DET OG HVORDAN FÅR JEG FAT I EN? 

Kollegiehylderne er nogle specielle hylder, som kan hænges på trælisterne på væggene på 

værelserne eller i lejlighederne. De består af to hylder på tre trælister og var originalt grønne, men 

mange er blevet malet efterhånden. Hylderne cirkulerer blandt beboerne og er ret eftertragtede, 

så det gælder om at slå til, hvis muligheden for at få en kollegiehylde opstår! Du finder oftest 

hylderne på gangene, når værelser tømmes ved udflytning eller via kollegiets facebookside, men i 

begge tilfælde er det som regel først til mølle-princippet, der gælder, så du skal være hurtig på 

aftrækkeren. 

MIN BRANDALARM BIPPER, HVAD SKAL JEG GØRE? 

Når din brandalarm bipper, betyder det, at den er ved at løbe tør for batteri. Du kan hente nye 

batterier hos varmemesteren i åbningstiden.  

Hvis alarmen er begyndt at bippe uden for åbningstiden, kan du redde din nattesøvn ved at pille 

alarmen ned og tage batteriet ud. Dette gøres ved at stikke en skruetrækker eller kniv ind i det 

lille hul på siden af alarmen, hvorefter du skubber alarmen i modsat retning.  

 

LAMPEN PÅ BADEVÆRELSET/I MIN GANG ER GÅET UD, HVAD SKAL JEG GØRE? 

Hvis din lampe på badeværelset eller i gangen er gået ud, kan du gå ned til varmemesteren i 

åbningstiden og få en ny pære.  

 

MIN BRANDALARM GÅR I GANG, NÅR JEG BADER, HVAD SKAL JEG GØRE? 

Det er meget enkelt. Luk døren til badeværelset, når du er i bad for at undgå at aktivere 

brandalarmen, da den også reagerer på større mængder damp. 
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AFFALDSSORTERING PÅ KOLLEGIET? HVORDAN FUNGERER DET? 

På kollegiet er der gode muligheder for at sortere dit affald. Ved den bagerste indgang til hver blok 

står der nemlig forskellige skraldespande til sortering af affald med klar markering af, hvad der 

kan smides i hvilke skraldespande. Derudover kan du finde kompostbeholdere ved haverne og ved 

T-indgangen, glas- og papirgenbrug på parkeringspladserne ABCD og JKLMNO, samt storskrald 

ved parkeringsplads EFGH.  

Affaldssorteringen starter dog allerede på køkkenerne, så hvis dit køkken ikke allerede sorterer 

affaldet, kan du jo foreslå det. Ved at sortere affaldet behøver I ikke at gå ned med det lige så 

ofte, da ting som plast og metaldåser kan skylles og samles, for så først at blive bortskaffet når 

der er en større mængde. Derudover kan I også tjene lidt penge til køkkenet ved at sortere pant. 

Se så blev affaldssortering pludselig endnu mere attraktivt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


