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NybroTidende 

Sommeren har budt på mange ind– og udflytninger. Blandt de bortrejste er flere af de 

tidligere klubformænd her på kollegiet. Det betyder åbne stillinger i bl.a. cykelklub-

ben, motionsklubben, grønt kollegium og filmklubben! Står du med en interesse i nog-

le af disse, så mød op på beboerrådsmødet den 9. september. Læs mere på side 8 ne-

derst. 

September 2013 

Nybrotidende har fået endnu en ny 

medredaktør, sådan at antallet nu 

igen er oppe på 3 i alt. Emma fra ST-

lige bliver den nye skribent her i 

bladet. Læs med inde i bladet for at 

høre nærmere om hvem hun er og 

hvad hun ønsker at bidrage med! 

      Side 2 

Lørdag den 7. september afholdes 

der byttemarked på Nybrogård Kol-

legiet arrangeret af Miljøgruppen 

her på kollegiet. Kom til kælderen i 

R-opgangen med ting du gerne vil 

bytte væk eller blot af med. Se alle 

”spillereglerne” og tankerne bag 

inde i bladet!          Side 6 

Fodboldklubberne træner igen på 

fuld knald forud for efterårets af-

gørende kampe. Efter en lang som-

merpause byder begge hold, både 

piger og drenge, nu igen velkom-

men til alle der kunne tænke sig 

at være med. Læs mere om tids-

punkter mm. i bladet.       Side 9 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

ST har oplevet støj-

problemer på det 

seneste. Der opfor-

dres til, at man ikke 

søger gennem ST-

fløjen medmindre 

man har et gøremål. 

 

Der skal findes en 

ny sekretær for kol-

legiet. Stillingen er 

lønnet. Mød op på 

beboerrådsmødet for 

at høre mere! 

 

Masser af formands-

poster står ledige i 

øjeblikket.  

 

Næste  

Beboerrådsmøde  
Mandag d. 9. september 

2013 kl 19:00 i GH-

kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Studiestart 
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Så begynder mange af os igen med 

at studere efter en alt for kort som-

merferie. Her fra bladet vil vi gerne 

ønske jer velkommen tilbage til end-

nu et år (forhåbentligt) på kollegiet.  

 

Til jer der er nye på kollegiet er der 

nogle ting det kan være praktisk at 

vide selvom I nok allerede kender til 

nogle af disse ting: 

 Vi er kollegiets avis der bliver 

udgivet månedligt og handler om 

alt hvad der sker omring jer. 

 191 busserne går fra kollegiet 

mod Lyngby st. på minut tal 28 og 

58 i tidsrummet mellem kl. 6:58 

og kl. 19:28 og går den modsatte 

vej fra Lyngby st. på minut tal 22 

og 52 i tidsrummet mellem kl 6:22 

og 18:52 

 Plastik kasserne ved siden af con-

tainerne ved hver gang bruges til 

plastik, metal og glas (husk at 

sortere hvis der allerede er noget 

dernede). 

 Køkkenerne bliver betalt ved fæl-

les regning og bare fordi I er man-

ge til at betale kan det alligevel 

godt være en ide at slukke lyset 

når man går. 

 Afløbene stopper til fra tid til an-

den og det fikses ved at løfte risten 

og bruge en svupper på røret der 

går direkte nedad. Hvis det kun er 

bruseren der er stoppet til kan det 

dog være røret mellem den og aflø-

bet under risten. Det kan ordnes på 

samme måde da det rør rammer 

afløbsrøret rimeligt højt oppe. Alt 

andet kan Lars Kaj hjælpe med. 

 Alle klubber kan findes på kollegi-

ets forum hvor de har en kort be-

skrivelse. Nogle af dem er dog for-

ældet så møde dage o.l. bør ikke 

tages alvorligt. 

 Hvis der er nogle aktiviteter du ger-

ne vil lave med mange mennesker 

er det rimeligt let at få oprettet en 

klub. Det tiltrækker også nye men-

nesker og kan give klubben en lille 

økonomi samt nogle lokaler hvis der 

er nok mennesker. 

 Hvis jeres gang ikke har nogen be-

boerrådsrepræsentant kan man 

melde sig til det og få indflydelse på 

hvad der sker på kollegiet. 

Men velkommen til for alle de nye, vi 

håber I får nogle gode år mens I bor 

her på kollegiet. 

 

           Mikkel, R-61 

Nybro Tidende har fået en ny redak-

tør!  

Det er mig, Emma fra ST, der er ble-

vet den heldige nye medskribent. 

Lidt om den nye redaktør: 

 Navn: Emma 

 Studerer: Ja 

 Interesser: Ja 

 Social status: Ja 

 Politiske holdninger: Ja 

 Køn: Ja 

 Vise ord: Gør livet godt for dig selv! 

Hvorfor søgte jeg som redaktør? 

For at få mine 15 linjer of fame?!?! 

Eller… Nok ord uden info… 

Jeg er en sportstøs på 1. sal, der 

værdsætter sit kollegiekøkken, sit 

studie, sin træning (kajak på elite-

plan) og sit liv som studerende på 

Nybrogård meget højt. 

Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende  

redaktører 

Jakob Jensen (R52) 

Mikkel Lindholmer (R61) 

Emma Broberg (S24) 

 Engelsk oversættelse 

Nikolaj Folander Smit (G04) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om måne-

den senest fire dage før næste 

beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 20. i 

hver måned. 

 Oplagstal: ca. 150. 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig retten til at 

rette i indlæg, samt fravælge 

indlæg, der ikke synes at have 

relevans for andre. 

Ny medredaktør på 

Nybrotidende! 

Det jeg håber jeg kan bidrage med, 

er inspiration, indholdsrige indlæg 

og info, der kan gøre livet som stude-

rende på Nybrogård endnu mere fan-

tastisk, læringsrigt og oplevelsesrigt. 

”Hold da op, det lyder som en tale fra 

en politiker. Vær dog mere konkret 

Emma!” 

Aktiviteter uden tømmermænd 

er nice! 

Jeg vil gerne skrive om aktiviteter, 

som er sjove og sociale, men som 

langt fra behøver indeholde ethanol. 

Sport og træning er en af mine ynd-

lingsbeskæftigelser og jeg syntes det 

er en fed måde at bruge tid sammen 

på og få gode oplevelser. Jeg er selv-

følgelig medlem af Nybro fitness, 

A.K.A. Stodder Zonen. 

Kultur tilbud 

Jeg er, som de fleste af os her, på den 

skønne SU, hvilket gør at jeg elsker 

gratis og billige tilbud, specielt i for-

hold til kulturtilbud. Jeg vil gøre mit 

til at sprede rygterne om disse til-

bud. Så kan I jo bruge det som op-

lagte mål for en lækker køkkenud-

flugt. 

Er ikke fan af spøgelser 

Okay, jeg hader dem faktisk, kun 

lidt! De skal ud, lære at sige ”Hej”, 

”Godmorgen”, ”Farvel” og være med 

til at give en positiv stemning på en 

gang! Nogle har helt sikkert fravalgt 

det sociale bevist. Men der er helt 

sikkert også mange der er generte, 

har fået forkerte indtryk af deres 

gang, ikke trives med køkkenets 

hygiejne, druk, vaner osv. Der skal 

være plads til alle. Jeg tror mange 

kan hives ud af køkkenet, hvis du 

bare banker på og får arrangeret de 

rigtige aktiviteter. 

Så er mine 15 linjer of fame, vist 

også brugt op. Nu må hellere til at 

få skrevet noget relevant. 

Emma, S-24 

 



Tirsdag den 12. juni 2013 kl 19 i 

GH-kælderen. 

 

Fremmødte: 

Jonas D59, Samuel D46, Jens G25, 

Line B57, Lars Kaj, Ann Sofie B49, 

Mikkel J21, Emine & Nikolaj G04, 

Ann-Louise N36, Maria J34, Alexan-

der G28, Camilla L01, Caroline S37, 

Marie T59 og Kasper T51. 

Afbud: Peter L36, Louise L33, Thea 

D43 og Rasmus S21. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer og sprog. 

Ordstyrer: Jonas 

Sprog: Dansk 

 

2) Antal stemmeberettigede:  

11 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde:  

OK 

 

4) Godkendelse af dagsorden:  

OK 

 

5) Økonomi: 

Kasseren er syg. 

Det noteres at, der er blevet købt nyt 

netværksudstyr. 60.000 kr er derfor 

brugt på netværkskontoen. 

 

6) Øvrige meddelelser 

 

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den for det næste. 

 

8) Indkommende punkter 

a) Regnskab fra kældercafeen 

Se bilag 1. Lille underskud på 2000 

pga. fejl med cola, samt forkerte for-

udbetalinger. Det ser ellers fint ud. 

Det noteres at de samlede indtægter  

er på 80.500 kr. Samt at den nuvæ-

rende kassebeholdning er 25.000 kr. 

 

b) Nyt  fra hundeklubben: 

Der ønskes plads på hjemmesiden 

mm. Se bilag 2.  

Alt hjemmeside skal forgå til net-

gruppen. Rådet diskutere en evt. no-

tation af hvilke gange der ikke tilla-

der/tillader hund samt oprettelse af 

en evt. allagiblok, det kan søges ved 

indflytning. Det vurderes, at være 

svært, at holde styr på, men sendes 

videre som forslag til hundeklubben.  

 

c) Oprettelsen af antennegruppe 

Forslag v. Lars Kaj/Mikkel J21: 

Før i tiden (10 år eller mere) fandtes 

der en antennegruppe (1 mand). 

Han/hun tog sig af antenneændrin-

ger. Jobbet var lønnet, på lige vilkår  

med sekretariat og klagenævn. An-

tennegruppen sørger for at alle ind-

flyttere har den lille TV-pakke, indtil 

de tilmelder sig den store pakke. Det 

er efterfølgende antennegruppens 

ansvar at  skifte pakke og varsle 

KAB.  Stillingen foreslås til 8 timer 

om måneden – personen skal  stå for 

opsætning. Lars Kej står for flytnin-

gen som det er nu, og det diskuteres, 

hvorvidt dette overhovedet bør æn-

dres, samt nødvendigheden af stillin-

gen. Personen  kunne stå for at skifte 

pakker og vælge nye pakker samt 

undersøgelser – hvad vil folk have? 

Det konkluderes at stillingen ikke 

oprettes. 

 

Underpunkt:  

ændring af varselstiden for skift fra 

tre til én måned? Lige pt. kan der 

kun skiftes pakkestørrelse hver 3 

mdr. Kan dette ændres? Dette burde 

kunne lade sig gøre. Evt. med en må-

neds varsel. Er KAB indforstået? 

Hvem laver det om? Der overvejes en 

evt. procedure med orientering ang. 

stor/lille pakke allerede ved indflyt-

ning. - Ændringsmuligheder kan fin-

des på hjemmesiden (evt. opdatering 

med henvisning til antennegruppen). 

- Register over pakkefordelingen fin-

des ved henvendelse til KAB. Normal 

procedure ved valg af nye kanaler til 

grundpakke er, at der skal ske hen-

vendelse her til beboerrådet samt 

afstemninger der skal sendes ud til 

alle beboere. I sidste ende godkendes 

og vedtages dette af beboerrådet. 

Dette  er i særdeleshed vigtigt i til-

fælde hvor  huslejen stiger som følge 

af denne ændring (alle skal høres). 

Konklusion, underpunkt: Lars 

Kaj  kigger på muligheden for at æn-

dre formuleringen om valselstiden til 

en måned.  

 

9) Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering 

om beboerrådsmedlemmer der træ-

der ud af Beboerrådet.  

Thomas C22 meldes ud – der skal 

findes ny repræsentant. 

 

10)Evt. 

Ny formand for cykelværkstedet:  

Cykelværksteds formand flytter til 

oktober og der skal derfor vælges ny. 

Denne findes på mødet i september. 

NB: Sæt gerne et stillingsopslag i 

Nybrotidende.  

 

LED‐lampeundersøgelse:  

Ikke alt data er behandlet. Foreløbi-

ge kommentarer: folk kritisere for 

kold belysning og det at det er tændt 

hele tiden. LED har ændret dette. 

Alle er positive fordi det spare energi. 

Farven er i nogle tilfælde en bekym-

ring for dem de har meldt tilbage. 

Det bemærkes at hele gangen evt. 

bør være belyst – der er kritik af 

mørke grundet enkelte sensorer. Lars 

Kaj undersøger dette. 

(kommunikation mellem lamper og 

lampesensorer). Evt. LED uden sen-

sorer i. Der udsendes mail om de fær-

digbehandlede resultater snart.  

 

Støj på ST‐ulige: 

ST-ulige har problemer – folk der 

ikke bor der kommer og larmer samt 

tager ting. Der kan ikke oprettes et 

dør klokkesystem, da dette er for 

dyrt. Evt. kan beboerrådet henstille 

til, at man ikke går igennem ST. En 

låsning af hoveddøren vil kræve, at 

både dør og dørkarm skal skiftes, 

hvorfor dette udelukkes, med henvis-

ning til den kørende sag om de bin-

dende og larmende ydredøres hold-

Referat af Beboerrådsmøde  
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barhed. Muligheden for video-

overvågning diskuteres, men ud-

debatteres.  

NB: Der kan evt. laves et indlæg 

til Nybrotidende.  

 

11) Ny mødedato 

Mandag d. 9.  september  

 

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > 

Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

2 afbud på et halv år = udsmid-

ning. Ann Sofie opdaterer og 

håndhæver systemet inden sep-

tember.   

Nybrogård har mange gode til-

bud i forhold til klubber. Her ser 

vi på nogle få af dem. Læs mere 

om dem og alle de andre klubber 

på Nybro.dk under klubber.  

Musikrummet  

I Musikrummet findes rummets gear, 

men også privat gear. Pt. står der et 

trommesæt, et klaver og et øve-PA-

anlæg med kombineret mixer, som er 

rummets og frit må bruges. Reserva-

tion af øvetider foregår ved at skrive 

sig på sedlerne der hænger på døren. 

Det er ikke tilladt at spille efter kl. 

22. 

Hvor: Kælder F 

Pris: free 

Tilmelding: Udfyld en Klubtilmel-

dingsseddel (finder du under 

”Musikrummet” på kollegiets hjem-

meside) den skal afleveres til Lars 

Kaj for at få adgang til rummet. 

Motionrummet /Fitness 

Motionsrummet har åbent hele døg-

net og alle er velkomne til at oprette 

sig som medlem. Der er løbebånd, 

crosstrainer, og styrketrænings red-

skaber. 

Hvor: Kælder O 

Pris: 100,- pr. år. 

Tilmelding: Gå til Lars-Kaj med din 

vaskebrik og 100kr.  

Cykelværksted  

I cykelværkstedet er der forskelligt 

værktøj og lidt vaskegrej. Kort sagt 

er der alt det, du behøver til både 

store og små reparationer og vedlige-

holdelser af din cykel. 

Hvor: Kælder M 

Pris: Free 

Tilmelding: Gå til Lars Kaj med din 

vaskebrik. 

Filmklubben 

Kollegiet har for nogle år siden inve-

steret i en masse dyrt og fint filmud-

styr. Det betyder, at vi nu har en lille 

”mini-biograf” på kollegiet, hvor du 

kan gå til for at se dine film på det 

store lærred. Alt du skal gøre er en-

ten at sætte din computer til eller 

medbringe din DVD, og så er du i 

gang. Der er også mulighed for at 

spille konsolspil på PS3 eller 

Xbox360 dernede hvis det skulle fri-

ste. 

Hvor: Kælder B 

Pris: 100,- (engangsbeløb) 

Tilmelding: Find reglementet på 

hjemmesiden, print det ud og under-

skriv det og henvend dig så til for-

manden der vil tage mod betaling og 

give dig adgang. 

 

Emma, S-24 

Klubber på Nybrogård 
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Byttemarked på Nybrogård Kollegiet d. 7. september! 

venhed — alt er gratis. Det er inspi-

reret af idéen om cirkulær økonomi 

og gaveøkonomi. Tanken bag er at 

tingene skal flyde derhen hvor der er 

mest brug for dem uden økonomiske 

barrierer. Når man på den måde har 

adgang til alt hvad man behøver kvit 

og frit, bliver vigtigheden af ejerskab 

blot en myte — at dele med hinanden 

bliver langt mere værdifuldt. På 

Nybrogård Kollegiet er der allerede 

en kultur for at dele med hinanden, 

være det cykler, kager, bøger, kanoer, 

etc. Den kultur vil vi gerne inspirere 

med og brede videre ud i samfundet.  

Når vi begynder at dele med andre, 

f.eks. gennem byttemarkeder, bliver 

vore materialle behov opfyldt langt 

lettere. Det betyder, at vi kan bruge 

vores krudt på noget sjovere og vigti-

gere end at tjene penge og købe ind 

— f.eks. på at være sammen med 

hinanden, besøge familie, dyrke 

sport, være i naturen, skrive en bog 

eller arbejde frivilligt. 

I Danmark bliver alt for mange gode 

og funktionelle ting smidt ud — også 

på kollegiet. I stedet for at blive 

brugt igen og igen, bliver de degrade-

rede til skrald til byrde for miljøet. 

Miljøgruppen på kollegiet samler 

brugbare ting fra storskrald op og 

giver dem væk via grupper på inter-

nettet 

(facebook.com/groups/freethestuffcph/ 

og freecycle.org) samt på byttemarke-

der 

(http://byttemarked.wordpress.com/). 

Bare i sidste uge fandt vi tre senge, 

nogle stole og et bord! Det er ikke 

Gratis er bedst! 

Den 7. september kl. 10-16 bliver der 

holdt byttemarked på Nybrogård Kol-

legiet i PR kælderen. Dette er i an-

ledning af studiestart hvor mange 

nye kollegieanere kommer til, og vi 

vil gerne byde dem velkommen med 

denne begivenhed.  Men alle er vel-

komne — venner, naboer, børnefami-

lier, pensionister osv. 

Et byttemarked er et simpelt kon-

cept, som følger få regler:  

 Medbring et par rene, funktionel-

le ting du gerne vil give væk (tøj, 

bøger, møbler etc.). Eller bare 

kom tomhændet! 

 Læg tingene på bordene i de rette 

kategorier. 

 Tag de ting du vil have med 

hjem. Gratis! 

Må jeg bare tage hvad jeg vil? 

Ja! Man giver, hvad man kan, og ta-

ger hvad man har brug for. Det er 

hverken 1-til-1 eller noget for noget 

mentalitet, men ren dyrkelse af glæ-

den ved at give, og glæden ved at få 

noget gratis. 

Byttemarkeder er enormt hyggelige 

— man kan finde de mest nyttige og 

mest mærkelige ting. Stemningen er 

altid god. De første par gange kom-

mer man hjem med for meget, men 

så begynder man at give slip på tin-

gene. Tænker, ’jeg har nok’ og 

’hvilken overflod!’. 

Tanken bag 

Et byttemarked er en pengeløs begi-

kun et affaldsproblem, men også et 

ressourceproblem. Tænk på at når vi 

smider en T-shirt ud, smider vi ikke 

kun de 150-200 gram ud som en t-

shirt vejer, men også de 3,7 kg mate-

rialer, der bruges til at producere 

den, og 2700 liter vand! 

Der er altså en stor miljømæssig ge-

vinst ved at genbruge. Men et bytte-

marked handler først og fremmest 

om at komme hinanden ved og højne 

vores livskvalitet. Et byttemarked er 

en social og kulturel begivenhed, 

hvor folk på tværs af generationer og 

klasseskel kan mødes. 

Byttemarkeder giver mening. Både 

økonomisk, miljømæssigt og socialt.  

Kom og vær med d. 7. september på 

Nybrogård. 

Hvor bliver det afholdt? 

Byttemarkedet finder sted lørdag d. 

7. september kl. 10-16 på Nybrogård 

Kollegiet, Nybrovej 304, 2800 Kgs. 

Lyngby. Det vil foregå i PR blokkens 

kælder. Kig efter skiltet ’P R S T’ ved 

indkørslen. Gå ind ad R-indgangen 

og ned ad trappen. 

 

Af Leise Dreijer (P27) og Troels 

Just Christoffersen (C22)

Miljøgruppen på Nybrogård Kol-

legiet, 30. august 2013 

https://www.facebook.com/groups/freethestuffcph/
http://byttemarked.wordpress.com/
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VM i nabolaget! 

Det er en stor og sjælden begivenhed, 

at VM i kajak maraton afholdes i 

Danmark, på Bagsværd Sø. VM af-

holdes den D. 19-22september og på 

12 min. på cykel, kan du opleve det 

helt tæt på! 

Hvorfor skal jeg det? 

Kajak er blevet alt mere populært 

gennem de seneste år. Danmark har 

generelt mange dygtige atleter i 

sportsgrene på vand, og kajak er in-

gen undtagelse. Dansk kajaksport 

har i år allerede taget 11 internatio-

nale medaljer i junior og senior klas-

serne ved VM og EM, hvoraf 8 er 

guld, 1 sølv og 2 bronze. 

I skal ned og se VM fordi Danmark 

vinder flere medaljer. Fordi det er 

VM på hjemmebane. Fordi, I kan 

opleve stævnet helt tæt på og opleve 

drama og spænding. Fordi det er en 

oplagt køkkentur og fordi det er en 

stor sportsbegivenhed og det er gra-

tis. 

Hvor? 

Al action vil forgå i den modsatte 

ende af Bagsværd Sø set i forhold til 

kollegiet, på Bagsværd rostadion (ca. 

10 min på cykel). Her vil start, mål 

og overbæringer være. Der skal ros 

17,5 til 25 km på en rundbane af ca. 

4 km. Inde i hver runde laves en 

overbæring, hvilket vil sige, en bro, 

hvor atleterne skal op af båden, løbe 

ca. 200meter med båden og ro igen. 

Det er dette sted, hvor der oftest ud-

spiller sig mest drama og der løbets 

forløb kan ændres radikalt. Løbet 

kan dog også overværes fra kollegiets 

ende, i det at rundbanen strækker 

sig næsten helt hen til vores ende af 

søen. Er man doven og ikke oplagt å 

en tur ned til overbæringen, så kan 

man derfor også nyde konkurrencen 

herfra uden de store transportkvaler. 

Løb med størst medaljechance: 

 K2 Women Senior - Henriette En-

gel og Jeanette Løvborg 

 K1 Men Senior - Rene Poulsen 

 K1 Men Junior - Casper Pretz-

mann 

 K2 Men junior- Casper Pretzmann 

& Morten Graversen 

Hold især øje med Henriette Engel og 

Casper Pretzmann. Henriette er gar-

vet og har således allerede vundet i 

sin kategori ved tre tidligere lejlighe-

der, dog alle med en anden makker 

end sin nuværende, Jeanette Løv-

borg. Derudover har hun også en 

guld medalje ved EM 2013 og OL 

2012 i K1 (én person). 

Casper sejler i junior klassen og del-

tager i år både i K1 og K2 (med Mor-

ten Graversen). Casper har tidligere 

sammen med Morten vundet bronze 

ved både EM og VM på 1000 meter, 

mens de sammen vandt EM-guld i 

maraton kategorien tidligere i år. 

Dertil vandt Casper yderligere EM-

guld i maratonkategorien i K1 tidli-

gere i år, hvorfor også han må ses 

som en af de store favoritter i år. 

Ekstra Info: 

Danmark har et stort hold med. Alle-

rede d. 18. 19 vil der om eftermidda-

gen/aftenen være Masterløb, dvs. løb 

for roere over 36 år, hvor der er man-

ge danske deltagere. Der vil være 

dansk deltagelse med medaljechan-

cer ved stort set alle løb. Specielt er 

dog K2 Women Senior samt K1 og K2 

Men junior. Ved Opening ceremony 

and Closing ceremony, vil der være 

taler og underholdning. 

Læs selv mere på: 

http://

www.masterscanoemarathon.dk/ 

Facebook : Masters Canoe Mara-

thon 2013 Copenhagen 

Emma, S-24 

Thursday 19:00 Opening 
Ceremony 

Friday 09:30 K1 Men, 
Women 
Juniors 

 11:45 K1, C1 
Men Wo-
men U23 

 14:45 K1 Men 
U23 

Saturday 09:30 K2 Men, 
Women 
Juniors 

 11:45 K1, C1 
Women, 
Men 
Senior 

 14:45 K1 Men, 
Senior 

Sunday 9:30 K2, C2 
Women, 
Men 
Senior 

 12:30 K2 Men 

 15:00 Closing 
Ceremony 

Bagsværd Rostadion 



Mandag den 9. september 2013 

kl. 19 i GH–kælderen  

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer og sprog  

2. Antal stemmeberettigede  

‐ herunder opdatering af med-

lemslisten.  

3. Godkendelse af referat fra sid-

ste beboerrådsmøde  

4. Godkendelse af dagsorden  

5. Økonomi − Valg af ny kasser. 

Der søges ny kasserer til  NYK 

og netværksgruppens konto.  

Den nuværende kasser går af 

pga. langvarig sygdom. Jobbet 

er lønnet og normeret til ca. 4‐5 

timer om måneden. Arbejdsop-

gaverne er: lønudbetaling, udbe-

taling af penge til NYK\'s klub-

ber, årsregnskab og mødepligt 

til beboerrådsmøderne og bebo-

ermøderne.  

6. Øvrige meddelelser  

7. Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller 

dagsorden for det næste  

8. Indkommende punkter  

a) Nye formænd for motionsklub-

ben  

Da nuværende formand er flyttet 

fra kollegiet hen over sommerfe-

rien er to nye formænd udpeget 

som kandidater til posten. Det 

drejer  sig om Alexander Frede-

rik Bagge L17 og Alexander G28 

– der er fremsat ønske om at beg-

ge vælges ind.   

 

b)  Ny formand for filmklubben.  

Der ønskes en ny formand for 

filmklubben, da den hidtidige 

fraflytter kollegiet. Jonas Høj, 

G24 stiller op – andre  interesse-

rede er dog også velkomne.  

 

c) Ny beboerrådsformand.  

Da nuværende beboerrådsfor-

mand fraflytter kollegiet, søges 

en ny til at overtage posten. Ar-

bejdet består i at have overblik 

over beboerrådets opgaver og 

følge  op på disse, samt tage 

eventuelle akutbeslutninger på 

vegne af rådet. Den nye formand 

skal findes blandt repræsentan-

terne i rådet.  

 

d)  Målmandshandsker til FC 

Nybros piger 

– se bilag 1.  

 

e) Der søges om nyt udstyr til 

FC Nybro 

– se bilag 2.  

 

f) Nye kræfter i Grønt Kolle-

gium 

Da en ud af to ansvarlige op-

giver posten  skal en, eller 

flere, nye kræfter findes til 

opgaven.  

 

g) Ny formand for Cykelklub-

ben. 

Da den tidligere formand ik-

ke længere er bosat på kolle-

giet søges en ny.  

9. Evt. indvalg af nye medlem-

mer og suppleanter, herunder 

orientering om beboerråds-

medlemmer der træder ud af 

Beboerrådet.  

10. Evt.  

11. Ny mødedato Evt. afbud  

kal  ske på  www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, 

senest dagen før mødet finder 

sted.   

Indkaldelse til Beboerrådsmøde 
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Ledige stillinger og 

formandsposter lige 

nu: 

 Kasser (lønnet) 

 Grønt Kollegium 

 Filmklubben 

 Cykelklubben 

 Motionsklubben 
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Kollegiets to fodboldhold har officielt 

holdt pause hen over sommeren, og 

selvom at der dog er blevet sparket 

en smule bold i ny og næ, så er det 

først her mod slutningen af august, 

at holdene for alvor er begyndt at 

indfinde sig på banerne igen.  

Helt som før sommerferien træner 

holdene på banerne ved Engels-

borghallen (lige efter Netto, på mod-

satte side af vejen). Herrerne træner 

tirsdag og torsdag i tidsrummet 

18:00 til ca. 20:00, mens pigerne træ-

ner torsdag i tidsrummet 18:30 til ca. 

20:00. 

Man har på herre siden åbnet op for, 

at man gerne må komme og træne 

med, kun til ”de sjove dele” såsom 

kampen til sidst i træningen, hvis 

det er det man vil. Man behøver alt-

så ikke at gå all-in for at være med, 

såfremt man egentlig kun leder efter 

noget hygge-bold et par gange om 

ugen. Tilmed har man formået at 

hooke sig sammen med et andet 

mandskab, sådan at man kan spille 

kamp med relativt mange på begge 

hold, stort set hver eneste træning! 

Turneringen ind til nu 

Begge kollegiets mandskaber har 

været i gang med kampsæsonen hele 

foråret, hvor dame– og herreholdet 

har spillet henholdsvis 7 og 9 turne-

ringskampe samt et par kampe i po-

kalturneringen.  

Bedst er det gået damerne, der via 

flot spil og fælles fight har lagt sig 

med i topstriden i damernes 2. divisi-

on. Aktuelt ligger man på 2. pladsen, 

hvorfra det dog bliver svært at avan-

cere yderligere, idet at Egmonts pi-

ger har gjort rent bord hidtil. I ste-

det må man derimod forsøge at holde 

forfølgerne væk, og her kan man 

prise sig lykkelig for, at man allere-

de nu har spillet mod Egmont to 

gange. 

Herrerne har kæmpet hårdt for at 

følge med i 1. division, og trods det 

sølle ene point, så har kampene fak-

tisk været en noget anden historie. 

Spillemæssigt har man formået at 

spille lige op med flere af modstan-

derholdene, men manglende rutine, 

uheld og manglende skarphed har 

gjort pointhøsten meget lille hidtil. 

Humøret og moralen holdes dog sta-

dig høj resultaterne til trods! 

Resterende kampe 

Dame– og herreholdet mangler hen-

holdsvis 4 og 5 kampe før sæsonen er 

ovre. Det bliver en travl september 

og oktober måned, hvor begge hold 

uden tvivl godt kan bruge flere kræf-

ter. Mens herrerne står til at møde 

hele top tre endnu, med nøglekampe 

mod Tietgen, Studentergården og 

Regensen, står pigerne over for vigti-

ge kampe mod RJK og Nordisk. 

Planer for vintersæsonen 

Der arbejdes på en mulig indendørs 

løsning i løbet af vinteren. Vær der-

for ikke bange for at starte op til 

fodbold pga. en kort efterårssæson. 

Mød op og vær med—du er mere end 

velkommen! 

Jakob, R-52 

Boldene triller igen hos F.C. Nybro! 

F.C. Nybro 

# Hold K P 

1 OMK 9 23 

2 Egmont 9 21 

3 Tietgen 8 13 

4 POP 9 11 

5 Ostenfeld 9 11 

6 Regensen 8 10 

7 Studentergården 9 10 

8 Nybrogård 9 1 

F.C. Nybro Chicks 

# Hold K P 

1 Egmont 7 21 

2 Nybrogård 7 13 

3 RJK 6 10 

4 Nordisk 6 5 

5 Kampsax 6 3 

6 Hjortespring 6 3 

Nybro Herrer 

15/9 kl 14:00 på Vadgård vs.  

Egmont 

22/9 kl 14:00 på Vadgård vs.  

OMK 

29/9 kl 17:00 i Fælledparken vs.  

Studentergården 

6/10 kl 16:00 på Vadgård vs.  

Tietgen 

27/10 kl 15:15 i Fælledparken vs. 

Regensen 

Nybro Chicks 

15/9 kl 20:00 i Fælledparken vs.  

Nordisk 

20/9 kl 18:40 på Hammergård vs.  

Hjortespring 

29/9 kl 17:30 på Vadgård vs.  

RHK 

6/10 kl 13:40 på Artillerivej vs.  

RJK 

 

Efterårets kampe 
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Ingredienser til ca. 12-18 kager 

Kagerne:  

 50 g. Valnødder 

 50 g. Mandler 

 100 g. Sukker 

 1/2 dl. Æggehvider (1 bæger pasteuriseret eller 

hviden fra 1 æg) 

Chokolade– kaffe creme:  

 50 g. Smør 

 2 Pasteuriserede æggeblommer (1 bæger) 

 40 g. Flormelis 

 1 tsk. Kakao  

 1 tsk. Kaffebønner eller instant kaffe 

Husk at smag cremen til, der kan godt bruges mere 

kaffe og kakao. 

sten. Kagerne kan opbevares i en lufttæt boks til de skal 

bruges.  

På serveringsdagen laves chokoladecremen ved at røre 

smør, flormelis, kaffe og kakao sammen. Derefter tilsættes 

æggeblommerne en ad gangen og blandingen piskes et 

øjeblik over kogende vandbad. Cremes tages fra varmen 

og køles inden den piskes til en let og luftig creme.  

Kagerne ligges sammen to og to med cremen imellem og 

serveres gerne med en god kop kaffe.  

Velbekomme 

Så er klummen igen tilbage efter sommeren og jeg 

håber alle har haft en dejlig sommer og har haft mu-

lighed for at nyde noget dejlig sommermad.  

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse at jeg 

har en svaghed for kogebøger som med jævne mel-

lemrum resulterer i nye bøger på hylden. Dette skete 

også i løbet af denne ferie og jeg brugte derfor en uge 

på kollegiekøkkenet med at teste det nye indkøb. 

Ugen var virkelig en succes, så derfor bringes en en-

kelt af opskrifterne i den måneds klumme.  

Klummen byder på lækre sprøde nøddekager med 

chokolade– kaffe creme. Det er en super let opskrift 

med få ingredienser, men resultatet er helt fanta-

stisk.  

God fornøjelse og velbekomme.    

Fremgangsmåde 

Nødderne ristes og hakkes groft og blandes med suk-

keret. Æggehviderne piskes stive og blandes med 

nødder og sukker.  

Beklæd en bageplade med bagepapir. Dejen ligges ud 

på bagepladen, med en teske, i små klatter på stør-

relse med en 5 krone. Kagerne flyder en smule ud 

under bagningen, så der skal  være lidt mellemrum 

mellem kagerne.  

Bag kagerne i en varm ovn ved 160 grader i ca. 10 

min. eller til de er gyldne og sprøde, men stadig lidt 

bløde indeni.  

Kagerne afkøles på  en bagerist. Det kan være nem-

mest at flytte bagepapiret med kagerne over på ri-

Variationer 

Kagerne kan selvfølgelig også spises uden chokolade– 

kaffe cremen. Det er også testet og smager helt fortrinligt.  

Derudover kan kagerne spises med hindbærcreme som 

laves ved at koge lidt hindnær og lade dem køle af inden 

de vendes i flødeskum.  

Som en lidt dyrere variation kan der tilsættes lidt fryse-

tørrede solbær til chokolade– kaffe cremen, det tilfører et 

lidt syrligt tvist.   

Lidt om mig 

Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring 

og sundhed og har boet på kollegiet i et par år. 

Jeg bestrider på nuværende tidspunkt bl.a. for-

mandsposten for kollegiets havegruppe. 

Derudover har jeg en passion for mad og råvarer 

fra naturen. Fra denne passion kommer idéen til 

denne klumme. 

Jeg håber, at I vil nyde klummen. 

Nyd maden! 
NybroTidendes madklumme:  

Denne måned:  
Nøddekager m. kaffe

-chokoladecreme 



Inspektør  

Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 

Tlf: 4000 

Kontortid  

Mandag: 16:00-18:00  

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 

Første hverdag i måneden: 17:00-

18:00 

Vaskeriet 

Åbent 8:00-19:00 

Nærkøb og Pizzaria 

Tlf: 4002 

Hverdage: 15:00-21:00 

Lørdag-søndag: 13:00-21:00 

Maj-august: Åbent til 22:00 alle da-

ge. 

 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 

Ask, M47  Allan, L3 

Kunstklub  Havegruppen 

Julie, H51  Nanna, C25 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 

   Rasmus, M49 

    

Filmklub  Fodboldklub 

Christian, M61  Gabriel, C5 

   Ole, L14 

Nybro running FC Nybro Chicks 

Jakob, R52  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 

Anne-Louise N36 

 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 

Andreas, M06  CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (47 43)   

Tlf: 24 44 75 98  Cykelværksted 

Alexander, G28   LM-Kælderen 

Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Klapstole 

Troels, C18  Stig, S5 

Tlf: 46 97 (42 18) 

Tlf: 50 44 10 90  Trailer 

For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) 

koster det:   

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg 

Kl. 21:00-9:00: kr. 100,-  

KælderCaféen 

Åbningstider: Fredage kl. 20:00-03:00  

Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 

(annonceres separat). 

Formand: Thea, D43 

Næstformand: Samuel, D46 

Kasserer: Samuel, D46 

Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 

Suppleant: Joachim, D64 

 

Administration 

Kasserer 

Anna, M45 

annanyengaard@gmail.com 

 

Beboerrådssekretær 

Ann Sofie Holm, B49 

sekretaer.nybrogaard@gmail.com 

Revisorer 

 

NybroTidende 

Jakob Jensen, R52         

Mikkel Lindholmer, R61 

Emma Broberg, S24 

Nikolaj Folander Smit, G04 

tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/fremleje 

Kontortid: Mandag kl. 19:00-

20:00 og torsdag kl. 20:00-21:00 i 

GH-kælderen.  

Tlf: 21 48 54 55 

 

Klagenævn 

Kontortid: Tirsdag 19:30- 

20:00 i GH-kælderen. 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 21 48 54 55 

 

Netværkskontor 

Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i 

GH-kælderen. 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 21 48 54 55 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

Grønt Kollegium 

Jakob, R52 

Majbritt, S5 

 

 

 

 

 

 

 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Bestyrelsen 

Alexander, G28 (formand) 

Jakob, R52 (næstformand) 

Camilla, L01 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand:   Jonas, D59   

AB-ulige:   Line, B57 

          

AB-lige:      Thomas, B64 

           

CD-ulige:   Jonas, D59  

            

CD-lige:      

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige:     

          

EF-lige:       

     

GH-ulige:     Jens, G25 

     

GH-lige:       

          

JK-ulige:    Mikkel, K43 

      Mikkel, J21 (sup.)  

JK-lige:       

     

LM-ulige:   Louise, L33 

      Lea, L15 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        

           

NO-ulige:   Thea, D43 

           

NO-lige:     Ann-Louise, N36  

     

PR-ulige:    Hilbert, P23 

       Gitte, P15 (sup.)  

PR-lige:        

     

ST-ulige:   Caroline, S37 

     Marie, T59 (alt.)  

ST-lige:     Kasper, T61 

     Rasmus, S21 (sup.)   

Lejligheder: 

C, D og G:   Emine, G04 

           

H og L:       Camilla, L01  

M, O og S:  Majbritt, S5    

NB!  

Punkter til dagsorden skal sen-

des til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via ny-

bro.dk > For beboere > Beboerrå-

det > ”Mail Beboerråd”. 

Den Personlige Side 
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Har du noget på hjerte? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsfo-

rum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkal-

delse/dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer 

mulighed for - gratis - at sende indlæg til bladet. Indlægget skal 

dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbeteg-

nelse (fremleje/sekretariat/cykelklubben m.m.). Indlægget skal 

have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til 

tidende@nybro.dk, og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende 

udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. 

Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktio-

nen i hænde senest den 20. i den forrige måned. 

Jakob R52, Mikkel R61 og Emma S24 (redaktører) 

The Prestige 

Filmanmeldelser 

Som noget nyt for NybroTidende vil der nu forekomme anmeldel-

ser af især film, men også skønlitteratur i bladet. Ingen film eller 

bog er i princippet for dårlig til at blive anmeldt, så længe man 

mener, at andre kan få glæde af anmeldelsen. Hvis du for eksem-

pel synes, at der er en film, som er værd at stifte bekendtskab 

med, så send gerne en sådan anmeldelse per mail til redaktionen 

på NybroTidende. Vi tager selvfølgelig også imod mere kritisk 

anlagte anmeldelser. 

 

Der er ingen specifikke regler for anmeldelser her på NybroTi-

dende, så der er masser af plads til ens egen personlige stil, men 

det er naturligvis vigtigt at argumentere for sine synspunkter. 

Sudoku 

Kigger man på de film, der anmel-

des i disse spalter, så er der ofte 

tale om film der har tiltrukket sig 

en vis interesse i mediebilledet, 

hvad enten det omhandler baggrun-

den for filmen, filmens kvalitet, 

dybde eller måske endda blot dens 

relation til et stort og hypet uni-

vers. I denne måned vælger vi imid-

lertid at se tilbage i tiden, nærmere 

betegnet til året 2006, hvor filmen 

”The Prestige” havde premiere. En 

film instrueret Christopher Nolan, 

manden bag bl.a. Insomnia, den 

populære Batman-triologi The Dark 

Knight, Inception og den nyligt ud-

komne Man of Steel. The Prestige 

er intet mindre end et mesterværk, 

men dog et mesterværk der kræver, 

at du følger med fra ende til anden.  

Filmen omhandler de to magikere, 

Robert Angier (Hugh Jackman) og 

Alfred Borden (Christian Bale), der 

starter deres karriere på samme 

show, hvor de begge bliver udvalgt 

til at skulle hjælpe med at binde 

showets kvindelige attraktion. I 

virkeligheden er det hele dog aftalt 

spil, og alt imens publikum forbløffet 

lader sig narre, er der bag scenerne 

styr på det hele—eller det skulle man 

jo tro. Angier og Borden er rivaler af 

natur, og da den kvindelige attraktion, 

Julia, er Angiers kone, er Angier alt 

andet end tilfreds med at Borden gen-

tagne gange sjusker med knuden, der 

skal holde hende fast i vandet. Til sidst 

går det da også galt, knuden mislykke-

des og Julia fanges i vandbassinet med 

ingen mulig redning. Julia drukner og 

dette starter en intern rivalisering og 

et indbyrdes had, som skal komme til 

at styre og kontrollere begge deres liv i 

årene derefter. 

Fantastiske præstationer! 

Historien er tvistet, fængslende og dra-

gende, og man bliver konstant kastet 

frem og tilbage mellem hvem af fil-

mens to duellanter man bør holde med. 

Hver har de deres passion og deres 

moral, men også hver deres mørke si-

der som kun få kan nikke genkenden-

de til! 

De to hovedroller gør sit til at gøre fil-

men til en perle. Bale spiller rollen 

som den mystiske Borden til perfekti-

on, og man er på intet tidspunkt 

sikker på, hvad der ligger bag hans 

mystiske natur. Modsat drages man 

af hans perfektionisme, hans natur-

talent for magien og hans besættelse 

af det ultimative trick. Angier er 

showmageren af de to, og hvad han 

mangler af naturtalent for selve ma-

gien, har han til fulde i sit show-

manship! Hans had til Borden får 

dog aldrig lov at falme, og hans ind-

ædte kamp for hævn og retfærdig-

hed gør ham til en både snedig men 

også uhyggelig modstander. 

De to hovedroller er dog ikke de ene-

ste, der leverer flotte præstationer. 

Andre topnavne som Michael Caine 

og Scarlett Johansson spiller også til 

U.G., og især sidstnævnte formår at 

bedrage sindet mere end én gang. 

Mangler du en fængslende og alt 

andet end forudsigelig film en aften, 

så er denne film simpelthen ikke til 

at komme uden om. Jeg siger det 

igen—filmen er et mesterværk, sim-

pelthen et must see for enhver der 

under sig selv en film i verdensklas-

se!              Jakob, R-52 


