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NybroTidende 

Efterårets første storm/orkan har omsider ramt kollegiet, og voldsomt så det ud da 

bl.a. dette træ væltede i løbet af dagen. Træet her var dog langt fra det eneste af sin 

slags her på kollegiet, der måtte give fortabt til vindens vilde raseri i løbet af manda-

gen. Lad os håbe at dette var den eneste storm af den kaliber der rammer os i år! 

November 2013 

Har du og dit køkken styr på affalds-

sorteringen? Miljøgruppen har taget 

sig tid til at fortælle om, hvor og 

hvordan du skal sortere affaldet. 

Ydermere vil vi gerne høre om hvor-

dan netop I gør det på dit køkken! 

Lad os alle hjælpes ad med at hjælpe 

hinanden.           Side 2 

Elsker du også kage? Lørdag den 9. 

november afholdes der endnu en-

gang kagefestival her på kollegiet og 

alle er inviteret, hvad end man med-

bringer kage eller ej! Se nærmere 

om konkurrencerne og detaljerne for 

dagen inde i bladet. Og husk at 

medbringe din gang!         Side 7 

Ved du heller ikke hvem du skal 

stemme på til kommunalvalget 

den 19. november? Måske det var 

værd at overveje en af de tre kan-

didater, der bor her på kollegiet? 

Se nærmere på hvad Jakob, Su-

sanne og Thomas står for inde i 

bladet.         Side 6 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Filmklubben mang-

ler stadig en for-

mand—

interesserede bedes 

møde op på beboer-

rådsmødet 

 

Netværksgruppen 

søger medarbejdere 

primært til 

”kundeservice” 

 

Bestyrelsen undersø-

ger pt. muligheden 

for at indsætte ven-

tilation i badeværel-

serne 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  
Onsdag d. 6. november 

 kl 19:00 i GH-kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 

  



Dit affald er slet ikke affald - det er 

ressourcer 
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Siden april i år har man kunne sorte-

re sit almindelige køkkenaffald på 

Nybrogård kollegiet og komme af 

med det lige udenfor sin dør. Ved 

siden af containerne til almindeligt 

skrald og containeren til papir, er 

der kommet to nye containere: én til 

metal og én til plast. De kaldes også 

HR & FRU GENBRUG af Gladsaxe 

kommune. Man kan undre sig over, 

om det er plast som er HR og metal 

der er FRU - eller omvendt. 

Man kan spare miljøet for meget ved 

at sortere sit affald. Lægger man fx 

sin sparepære og batterier i det al-

mindelige affald, bliver der ikke ta-

get hånd om de giftige tungmetaller 

som de indeholder og som i nogle 

tilfælde kan genbruges, i stedet for 

at forurene miljøet. 

Som et led i Danmarks store omstil-

ling, er der kommet fokus på mere 

genanvendelse. Affald skal ses som 

værdifulde ressourcer, som ikke må 

gå til spilde. Plast er lavet af fossile 

brændstoffer, som vi løber tør for. Syv 

kapsler kan fx blive til én ny dåse. Og 

hvad mere er - hvis metal ender i et 

forbrændingsanlæg, er det mægtigt 

besværligt at skrabe det ud af for-

brændingsanlægget senere hen. 

På sigt skal madaffald også indsam-

les og blive til biogas som kan bruges 

til el, varme og transport. Indtil da 

kan man bruge kompostspandene 

som står tæt på haverne på kollegiet 

og få god kompost ud af det til næste 

havesæson. Alle kan bruge dem, også 

selvom man ikke har en have på kol-

legiet. 

Vi har fået udleveret skemaer og pla-

kater af Gladsaxe kommune som vil 

blive hængt op på opslagstavlerne 

udenfor køkkenerne. Dér kan man 

altid se, hvor affaldet skal hen. 

Hvordan opbevarer vi vores pa-

pir, metal, plast og glas inden det 

bliver lagt i containerne? 

Sorteringen er nok det mest tricky 

ved genbrug, fra brugernes perspek-

tiv, men heldigvis kan de fleste her på 

kollegiet godt lide udfordringer! Der 

findes mange kreative løsninger for, 

hvordan man sortere i forskellige be-

holdere i køkkenet og få affaldslogi-

stikken til at køre. Her vil vi gerne se 

eksempler fra jeres køkkener på, 

hvordan I sortere affald og bringe det 

videre til andre kollegianere.  

Sorterer I affaldet på jeres køk-

ken? 

Det vil vi rigtig gerne vide. Skriv på 

Facebooksiden 

'Nybrogård Kollegiets Miljøgruppe' - 

så kan vi få en god debat i gang!  

Hvis JA - hvordan sorterer I affaldet 

på jeres køkken, og hvilke 

ting vælger I at sortere? Går I fx ud 

med det direkte, lægger det i den 

samme beholder, i forskellige behol-

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 for-

beholder sig retten til at rette i 

indlæg, samt fravælge indlæg, 

der ikke synes at have relevans 

for andre. 

Hvor skal mit affald hen?  

Ved gangen: 

Glas og pap kan lægges i de grønne 

Arla-kasser. Papir, plast og metal 

har hver sin container ved køkken-

indgangen. 

Batterierne lægges i batteribeholde-

ren på hver gang ved siden af post-

kasserne, på reklamehylden. 

Storskrald: 

Større ting samt elektronisk affald 

(i klare poser) kan afleveres ved 

”træburet” på parkeringspladsen 

foran EF-blokken. 

Haverne: 

Organisk affald kan kommes i kom-

postbeholderne ved haven 

Varmemesteren: 

Sparepærer afleveres hos Lars Kaj, 

mens brugt tøj kan afleveres i  tøj-

containeren ved vaskeriet. 

dere, og hvilken type af beholdere 

bruges i selve? Og hvor I køkke-

net? Skriv, hvad det I jeres øjne er 

det bedste ved at sortere, og hvad 

der er det sværeste. Billeder er 

meget velkomne! 

Hvis NEJ - kan I skrive om hvorfor 

I ikke sorterer køkkenaffaldet. 

Hvad holder jer tilbage? 

Vi udlodder 10 sæt flotte sorte-

ringsposer med Hr & Fru Genbrug 

til de køkkener der svarer. Og man 

kan også få mulighed for at få sit 

køkkens sorteringsløsning med i 

næste nummer af Nybrotidende!! 

 

- se evt. også Nybrogård kolle-

giets egen affaldsside https://

nybro.dk/praktisk-info/affald/ 

Miljøgruppen 

https://nybro.dk/praktisk-info/affald/
https://nybro.dk/praktisk-info/affald/


V. sekretær Ann Sofie Holm, B-49 

 

Fremmødte: 

Majbritt S-5, Ea D-63, Troels C-22, 

Thomas C-5, Mikkel J-21, Ann-

Louise N-36, Alexander E-16, Ale-

xander L-17, Jakob R-52, Ann Sofie B

-59, Lars Kej 

Afbud: 

Line Gammelby B-57, Louise L-33, -

Marie T-59 

Intet afbud – intet fremmøde: 

Jens G-25, Caroline S-37, Kasper 

T61, Thea D-43, Peter L- 36 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer og sprog: 

Ordstyrer bliver Thomas. 

Sproget fastsættes til Dansk. 

2) Antal stemmeberettigede: 

8 – udvalget er beslutningsdyg-

tigt. 

3) Godkendelse af referat fra sid-

ste beboerrådsmøde: 

Godkendt med enkelte ændringer. 

4) Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt. 

5) Økonomi: 

Kassereren har problemer med 

adgang til at se kontoens behold-

ning. 

Der kan ske henvendelser om-

kring økonomi til  

Alexander.bagge@gmail.com, eller 

Kasserer@nybro.dk 

 

Status er at der stadig mangler 

nogle legitimationer til kassere-

ren. Der arbejdes på at lave en 

konto hos en anden bank end 

Danske bank, da de kræver betale 

for en foreningskonto hos dem. 

Foreningsgebyret er på 50,-/md. 

Pr. konto.  

6) Øvrige meddelelser: 

Filmklubben mangler en formand: 

Formanden har indsat en midler-

tidig formand for filmklubben – 

Jonas Høj. 

Stillingen er dog fortsat ledig og 

vil blives slået op i Nybrotidne. 

 

Varmeproblemer: 

Hvis man varmeproblemer gå til 

varmemesteren! Han vil se på 

sagen. 

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller 

dagsorden før det næste: 

Kloarkerne skal renoveres – dette 

koster 25 mio. Der går 2 år, så 

kommer der huslejestigninger 

pga. dette. Stigningen er ca. 100 

pr. beboer pr. måned for værelser 

og ca. 200 for lejligheder. 

Grunden til det skal laves nu, er 

at ellers siger prisen med 50-60%. 

 

Ventilationen undersøges, og man 

vil prøve med noget elektrisk ud-

luftning på værelserne. Disse po-

ster vil muligvis også resultere i 

en huslejestigning, når de er fær-

digundersøgt og vedtaget. Lars 

Kej arbejder på sagen. 

 

Bestyrelsen har taget kontakt til 

Movia, der kigger positivt på flere 

og bedre bustider til og fra kollegi-

et. 

8) Indkommende punkter: 

A) ST har problemer med støj fra 

børnehaven: 

Lars Kej har snakket med beboere 

på ST og Børnehavens formand – 

der er ingen leg på græsset ved ST 

(fra nu af). 

 

Mht. problemer med brug af stier: 

Stierne både på CD og ST er ikke 

offentlige, så det er tilladt at sæt-

te  skilte op, om at dyr skal holdes 

i snor/”privat område” og dette 

kan muligvis afhjælpe problemet 

lidt. 

 

Det er muligt at komme med en 

klage til kommunen omkring løse 

hunde i skovbunden. 

 

Konklusion: Lars Kej sætter disse 

skidte op. 

B) Kanoklubben søger om 6700,- 

til vedligeholdelse.  

Ansøgning om 6700,- til vedlige-

holdelse af de to turkajakker (dem 

der er røde) samt nogle nye padler 

efter som en del af dem er ødelagt 

på grund af forkert brug. 

Flyttes – der ønskes fremlagt et 

dissideret budget. 

C) Kanoklubben søger om 10.000,- 

til uddybning af området om-

kring broen. 

Med ny bro, er vi godt på vej til at 

kano og kajak folket på kollegiet 

kan bruge udstyret uden at det 

bliver beskadige af normalt brug, 

dog er der et problem med vand 

dybden omkring broen. Derfor 

Referat af beboerrådsmøde Tirsdag d. 01. Oktober 
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søges der om 10.000,- kroner til 

uddybning. Uddybningen vil 

blive 0,5-1 meter og strække sig 

over 5 meter på hver side af 

broen. 

Flyttes – der ønskes fremlagt et 

dissideret budget. Er søbrinken 

fredet 

D) Kagefestivallen søger om 

dækning af udgifter på sam-

let 309 kr.  

Kagefestivallen afholdes d. 

09/11. 

Afstemning 

For: 7, Imod: 0, Blankt: 1. Kon-

klusion: Kagefestivallen får 

dækket deres udgifter på i alt 

309kr. 

E) Ny formand for filmklubben.  

Der ønskes en ny formand for 

filmklubben, da de hidtidige 

fraflytter kollegiet. Jonas Høj G

-24 er valgt som midlertidig 

formand, men grundet mang-

lende fremmøde ved beboer-

rådsmøderne, er han ikke fast 

valgt. 

Konklusion: stillingen er fortsat 

ledig og opslås i Nybrotidne. 

F) Bestyrelsesmedlem til Kæl-

derCaféen. 

Formanden har på sidste møde 

udpeget et midlertidig bestyrel-

sesmedlem til KælderCaféen. 

Medlemmet skal officielt stem-

mes ind eller et nyt skal vælges. 

Afstemning: 

For: 7, Imod: 0, Blankt: 1.  

Konklusion: Ea er nu fast valgt 

som bestyrelsesmedlem. 

G) Skimmelsvamp på ST-ulige:  

Der klages over problemer med 

meget svamp i værelser på ST-

ulige. 

Repræsentanterne giver tilbage-

meldinger på problemets omfang, 

som vedtaget på fremsat på sidste 

møde. 

 

Status på problemet er: 

CD ulige – ingen problemer 

JK ulige– ingen problemer 

AB ulige – ingen problemer 

CD lige – enkelte klager. 

Lars Kej har mulighed for at af-

hjælpe problemet i nogen grad – 

der er bestilt Rodalon – dette kan 

blive udleveret ved henvendelse. 

Lars Kej sørger for at ”Gode råd 

om indeklima” trykkes i Nybrotid-

ne. Det anbefales at beboerne føl-

ger disse råd. 

Konklusion: ved problemer med 

svamp i lejemålene - Gå til Lars 

Kej! 

H) Udlejning af KælderCaféen er 

stoppet – uden drøftelse i be-

boerrådet.  

Bestyrelsen for KælderCaféen har 

stoppet udlejningen af denne. Der 

er ingen bartendere til arrange-

menterne. Forslag om at afskær-

me baren og fjerne personalet, så 

den private lejer selv skal stå for 

oprydning mm. Det anføres at en 

sådan beslutning, om ophør af 

denne mulighed, bør diskuteres i 

beboerrådet inden den kan træf-

fes. 

Punktet diskuteres ikke. 

9) Evt. 

Nye brand-regler: 

Brandtilsynet har været på uan-

meldt besøg på kollegiet . Der må 

ikke være papir på gangende – 

heller ikke på opslagstavlerne!  

Forslag om ”glasrammer” eller 

”plexiglasrammer”, skal brandma-

joren godkende. 

Representanter skal opfordre til at 

folk der ikke vil have reklamer i 

deres postkasse til at melde det fra 

hos Post Danmark. 

Problemet med opslagstavlerne 

tages op på bestyrelsesmødet. 

 

Netdrift  

Tidligere beboere får løn for at ar-

bejde for netgruppen, hvilket kan 

giver problemer i forhold til at føl-

ge op på aftale ol. Dette kan af-

hjælpes ved at K-net overtager 

flere af netgruppens opgaver. 

Foreslaget lyder, at kun uddelin-

gen af passwords vil ligge hos be-

boerne, mens K-net tager resten. 

Konsekvenserne for beboere bliver 

ikke synlige – udover at kontorti-

derne forsvinder og passwordene 

uddeles elektronisk. 

Der ønskes en større uddybning 

omkring dette, hvorfor det tages op 

på næste møde. 

NB: Netdrift søger personale (2-3 

personer) til kontortid hver 6. - 7. 

Uge, mandag aften fra 19-21. Ar-

bejdet er lønnet og opslaget sættes i 

Nybrotidene.  

       Fortsættes på side 9 

 

Referat fra beboerrådsmødet i 

oktober—fortsat 

Der kommer nye brugermandater 
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Valg i Gladsaxe 
Nybrogård Kollegiets lokalpolitikere, Kommunalvalget d. 19. nov.  

Jakob  Skovgaard 

Koed 

Socialdemokraterne 

Susanne Yazdanyar 

Enhedslisten 

Thomas Monberg 

SF 

I sidste nummer af Nybro Tidende, havde vi snakket med Tho-

mas Monberg, SF . I denne mdr. er spotlightet på de to andre 

politikere fra Kollegiet, Jakob og Susanne.  Så hvorfor stiller 

de op? Samt spørgsmålet om, hvorfor i alverden skal vi i det 

hele taget stemme? 

Fælles cykelture til kom-

munalvalget den 19. no-

vember 

Den 19. november er der valg til kom-

munalbestyrelsen i kommunen, og 

alle fra Nybrogaard Kollegiet skal 

stemme!  

Derfor arrangerer vi fælles cykelture 

til Stengård skole, hvor vi skal stem-

me, fra JK parkeringspladsen kl. 

17:30 

18:30 

19:30 

Hilsen  Jakob Skovgaard Koed & Su-

sanne Yazdanyar 

Jakob, Hvorfor mener du vi skal 

cykle hele vejen til Stengård sko-

le og stemme? 

Fordi Kommunerne administrerer 

omkring halvdelen af statens samlede 

budget, det er bl.a. den kollektive tra-

fik, sportstilbuddene og beskæftigel-

sesindsatsten. Samt en masse mindre 

ting man møder i sin hverdag, som 

cykelstierne og lys på vejene.  

  

Hvilke tiltag  vil du arbejde på at 

få igennem?  

Til dagligt studerer jeg byggeteknolo-

gi på DTU, herunder transport og 

fysisk planlægning. Derfor er det na-

turligt for mig, at have fokus på trafik 

området, specielt kollektiv trafik. Den 

kollektive trafik skal løftes flere ste-

der i kommunen. Hertil er den kom-

mende letbane langs ring 3 til DTU et 

stort skridt på vejen, samtidigt med 

jeg gerne vil arbejde på at øge fre-

kvensen af bus 191.  

 

Boligpolitik, er også noget der ligger 

mig nært, specifikt vil jeg arbejde for 

et større fokus på ungdomsboliger i 

Gladsaxe, da kommunen har en unik 

chance for at tiltrække unge stude-

rende, der mangler en bolig i Køben-

havn. 

Personligt vil jeg være med til at sæt-

te fokus på de unge, og få en stemme 

fra kollegiet i byrådet. Samtidig vil 

arbejde med et stort engagement, og 

være åben overfor inputs fra alle par-

tier. Jeg vil forsat arbejde for et 

sundt, retfærdigt og et endnu mere 

ungdomsvenligt Gladsaxe.  

 

Så Susanne Yazdanyar, hvorfor 

syntes du vi skal tage op og stem-

me? 

Det er enormt vigtigt, at stemme, for-

di det er én af de bedste måder at vise 

hvad man selv mener i et repræsenta-

tivt demokrati. Stemmer vi, er vi med 

til at få medbestemmelse over vores 

liv og over hvordan samfundet skal 

indrettes. 

  

Hvorfor har du valgt at stille op? 

Min familie flygtede fra Iran pga den 

politiske situation i landet. Efter en 

lang Irak-Iran krig og flere års under-

trykkelse tog de mod til at sige farvel 

til alt og starte forfra. Deres kamp for 

bedre forhold i Iran var livsfarlig. 

Millioner i Iran er blevet fængslet, 

tortureret og henrettet pga politisk 

arbejde. 

 

De politiske ildsjæle i min familie har 

inspireret mig hele mit liv til, at se 

kritisk på samfundet og kæmpe for de 

goder man som borger har ret til. 

Danmark er heldigvis et fantastisk 

land i forhold til mange andre lande, 

men desværre på vej i en forkert ret-

ning. Kommunale nedskæringer, min-

dre velfærd og mere kontrol. Det er 

en udvikling som hverken gavner 

samfundet eller borgerne. Det er en 

udvikling jeg vil kæmpe for at ændre. 

  

Hvorfor skal vi sætte kryds ved 

dig? 

Man skal sætte sin stemme ved mig 

d. 19. november, hvis man ønsker at 

sikrer velfærd frem for besparelser. 

Jeg vil kæmpe for at besparelser på 

velfærden ikke fortsætter. 

Jeg vil have flere praktikpladser i 

vores kommune, så intet ungt menne-

ske skal ende på kontanthjælp blot 

fordi der ikke er praktikpladser nok. 

Jeg vil skabe en kommune med kul-

turtilbud for alle.  

 

Trine Henriksen, som er Enhedsli-

stens nuværende byrådsmedlem, har 

kæmpet en brag kamp for at komme 

igennem med vores politik.  Det er 

bare ikke altid så nemt, når man sid-

der alene i byrådet. Derfor har En-

hedslisten brug for din stemme! 

 

Tak til Jakob, Susanne og Thomas! 

Husk at brug jeres stemme den 19! 

   EM-s24 
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Kagefestival den 9 November 

Så er det tid til efterårets kagefe-

stival! 

Koncept: Bag en kage, tag den 

med og spis alt den kage du 

kan. Hvis du ikke har tid eller er 

en hat til at bage har du to mulig-

heder. 

Mulighed nr. 1: Slå dig sammen 

med en god ven. 

Mulighed nr. 2: Medbringe 20 kr. 

så du kan komme med ind allige-

vel.  

 

Festivalprogrammet:  

Når du kommer, skal du og din kage 

tjekkes ind. Dette gør du hos Maria, 

Ann-Louise, Jakob eller Esbern, der 

sidder ved en computer. De samler 

informationer om: Navn, hvor du bor, 

eller hvem du er ven med, samt nav-

net på din kage.  

Du skal også udfylde en underserviet 

til din kage. Den skal udfyldes med 

Nr. & navn på kagen samt om din 

kage indeholder ting som folk kan 

være allergiske overfor: fx æg, mælk, 

mel, chokolade, nødder.  

Har du ikke kage med, skal du stadig 

tjekkes ind. Du får ved indtjekning 

udleveret gaffel, tallerken, kop, servi-

et og en stemmeseddel. 

 

Konkurrencen: 

Der vil findes én vinder i følgende 

kategorier 

 Marylin Monroe 

(smukkeste) 

 Moderkagen (den der sma-

ger så godt at kun din mor 

kan have bagt den)  

 Kreative kage.  

Vinderes findes ved publikums af-

stemning. Der vil være præmier, dette 

er dog en overraskelse.  

Baggrund:  

Det er 4. gang der afholdes kagefesti-

val, der forgår forår og efterår. Festi-

vallen handler har som formål at ha-

ve hyggeligt samvær som ikke inde-

holde alkohol, opkast og tømmer-

mænd. Der har de sidste par gange 

været 50-80 deltagende. 

Du kan holde dig opdateret om festi-

vallen på FB; 

www.facebook.com/nybrokagefestival  

Kageudvalget glæder sig til at se dig!  

EM, S-24 

9. November 

Hvornår: 13:00-16:00 

Hvor: Kældercafeen 

Kultur I Lyngby  

Søndagsåbent: Lyngby Bibliotek 

Lyngby bibliotek har fra d. 1. ok-

tober fået søndagsåbent. Dette 

tilbud vil fortsætte gennem vin-

terhalvåret.  

Adresse: Lyngby Hovedgade 28 

2800 Kgs. Lyngby 

ÅBNINGSTIDER 

Mandag 10 - 19 

Tirsdag 10 - 19 

Onsdag 10 - 19 

Torsdag 10 - 19 

Fredag 10 - 16 

Lørdag 10 - 15 

Søndag 11 - 15 

TEMPLET KONCERTPROGRAM 

Templet er Lyngbys spillested, ca. 

400 meter fra Lyngby Station. Det er 

et relativ lille spillested med plads til 

150-230 mennesker, ikke desto min-

dre har det ofte kendte og fede navne 

på programmet!  

Priser pr. Billet er ca. 130 kr. Se mere 

på deres hjemmeside: templet.dk. 

PROGRAM NOV/DEC 2013 

LØ 02.11 PEDE B / DJ NOIZE 

ON 06.11 THE APPLESEED CAST (USA) 

FR 08.11 SPECKTORS + SUPPORT: 

KARL WILLIAM 

ON 13.11 LYNGBY-TAARBÆK 

JAZZKLUB M. MOVE 

TO 14.11 LYT.NU: SABOTAGE 

LØ 16.11 GINGER NINJA 

TO 21.11 TEMPLE OF DOOM: BANE 

(USA) + POWER TRIP (USA) + BL.. 

FR 22.11 SIAMESE FIGHTING FISH 

LØ 23.11 FREEDOM OF SPEECH 

FR 06.12 [ET PAR BILLETTER]RASMUS 

NØHR 

ON 11.12 LYNGBY-TAARBÆK 

JAZZKLUB M. SARAH´S X-MAS.. 

LØ 14.12 CLUB 16 CHRISTMAS 

LØ 21.12 RED WARSZAWA 

   EM-S24 

  

http://www.facebook.com/nybrokagefestival
http://www.templet.dk/default.asp?programid=511
http://www.templet.dk/default.asp?programid=503
http://www.templet.dk/default.asp?programid=496
http://www.templet.dk/default.asp?programid=496
http://www.templet.dk/default.asp?programid=516
http://www.templet.dk/default.asp?programid=516
http://www.templet.dk/default.asp?programid=523
http://www.templet.dk/default.asp?programid=495
http://www.templet.dk/default.asp?programid=518
http://www.templet.dk/default.asp?programid=518
http://www.templet.dk/default.asp?programid=520
http://www.templet.dk/default.asp?programid=512
http://www.templet.dk/default.asp?programid=489
http://www.templet.dk/default.asp?programid=489
http://www.templet.dk/default.asp?programid=517
http://www.templet.dk/default.asp?programid=517
http://www.templet.dk/default.asp?programid=510
http://www.templet.dk/default.asp?programid=493
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Indkaldelse til beboerrådsmøde onsdag d. 6. 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer og  sprog  

2) Antal stemmeberettigede  

3) God endelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde  

4) Godkendelse af dagsorden  

5) Økonomi  

6) Øvrige meddelelser  

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller 

dagsorden før det næste 

8) Indkommende punkter  

A) Alarm i GH  

Bekymring for, selvom en alarm 

ikke er nødvendig ifl. lovgivnin-

gen, at en undladelse af at opsæt-

te en ny, vil skabe mulighed for  

indbrud i lokalerne. Beboerrådet 

kan i mod bestyrelsens anbefa-

ling stadig installere en ny 

alarm. LindPro har tidligere gi-

vet et  tilbud på omkring 8000,‐ 
eksklusiv moms for en tids- og 

tilsvarende alarm, som den der 

sidder i dag.  

B) Kanalafstemningens resultat  

Der skal stemmes om hvilken 

TV‐pakke skal godkendes. Ka-

nalafstemningen afslører at flest 

beboere vil have at den store 

pakke, som koster omkring 

160kr, mens det er en pakke til 

286kr, der har fået flest stem-

mer. Se bilag  1.  

C) Cykelværkstedets Vedtægts-

ændring  

Som det blev bedt om på sidste 

beboerrådsmøde fremsendes her 

den gamle og nye vedtægt for 

cykelværkstedet til godkendelse. 

Se bilag 2 og 3.  

D) Om strukturering af Netdrif-

ten  

Opgaverne i Netdriften er blevet 

vanskeligt at håndtere de sidste 

år. Systemet er forældet og ikke 

mange er i stand til at bruge sy-

stemet på den måde det er til-

tænkt. Derfor er ønsket om en ny 

måde at køre Netdriften på, at 

der vil blive lagt flere opgaver 

over på k-net som allerede har 

forhørt sig om de skal håndtere 

nogle af disse opgaver og mulig-

vis få lavet et helt  nyt system til 

hele Net riften. Se bilag 4. 

E) Penge til reparation af kajak-

ker.  

Kanoklubben søger om 6380 til 

reparation af to kajakker. Kajak-

kerne der er tale om er de to tur-

kajakker (dem der er røde). Se 

bilag 5.  

F) Hævning af medlemskontingent 

i motionsklubben Nuværende 

medlemskontingent er på 100kr. 

årligt + 100kr. ved indmeldelse 

som gik til rengøring. Vi ønsker 

at hæve det årlige kontingent til 

300kr. og indmeldelsesgebyret til 

200kr. Det kan virke som en 

voldsom stigning, men  for ca. 

det samme beløb  kan man træ-

ne halvanden måned i fx  Fit-

nessworld eller  FitnessDK.  

G) Ansøgning om forlængelse af 

lejekontrakt  

Lærke Hilligsøe Jensen ansøger 

om dispensation til forlængelse 

af lejekontrakten i perioden 

1.2.2014 til 1.9.2014.  

H) 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 og  også velkomne.  

I) Klage over løb  på taget.  

Klagen omhandler folk der ikke 

bare går, men løber på taget. 

Her under det voldsomme 

stormvejr rendte tre personer 

rundt oppe  på taget og da de 

løb over mit værelse sagde det 

knæk flere gange. Der frygtes 

for eventuelle skader.  

J) Nyt om kopimaskinen i GH – 

Betalingssystem 

Maskinen i GH er tænkt som en 

beboermaskine, med adgang via 

miele kortet. Dog har den ikke 

været driftsikker nok til at vi 

har kunne sætte det op før nu, 

den skulle gerne være klar til 

brug inden mødet, dog uden 

betalingssystem. Jeg vil frem-

lægge et billigere alternativ til 

betaling end at det foregår via 

huslejen.  

9)    Evt.  

10) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > 

Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

 Undgå en høj luftfugtighed i 

boligen. En fugtmættet luft vil 

føles koldere end en tør luft 

ved samme temperatur, og fugt 

kan skade boligen. Samtidig er 

fugtig luft dyrere at opvarme 

end tør luft. 

 Når du lufter ud gøres det 

bedst ved at lave kortvarige 

kraftige udluftninger af ca. 10 

minutters varighed. Skru ned 

for radiatorerne medens du 

lufter ud, og skru op igen når 

udluftningen er overstået. Dug 

på den indvendige side af ter-

moruder er tegn på, at der skal 

luftes mere ud. 

 Tilstop ikke ventilationsåbnin-

ger. 

 Lad være med at tørre tøj i 

lejligheden. Det giver for høj 

luftfugtighed i boligen med 

risiko for fugtskader. 

 Tør fliserne af efter bad, luft 

ud og hold døren lukket til ba-

deværelset. Hvis der er venti-

lator—så lad den køre til der 

er tørt i badeværelset. 

 Er du væk fra din lejlighed i 

længere tid, må du ikke lukke 

helt for varmen. Du er forplig-

tet til at vedligeholde din lej-

lighed ved at opvarme den til-

strækkeligt til at der ikke op-

står fugtskader. 

Råd fra Lars Kaj på vejene af 

Skimmelkompaniet 

 Gode råd om indeklima 
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Søndag d. 6. september holdt hunde-

klubben aktivitetsdag. Det involve-

rede agility-forhindringer, træning 

af cirkustricks og kagespisning – det 

sidste dog for menneskenes vedkom-

mende. Desuden havde nogle med-

bragt aktivitetslegetøj, så hundene 

kunne prøve at løse hjernevrider-

opgaver på forskellige niveauer. 

Nogle af hundene udfoldede virke-

ligt deres potentiale og sprang nogle 

af sværhedsgraderne over, en anden 

beviste, at det laveste niveau faktisk 

er berettiget ved slet ikke at opdage, 

at der var godbidder i farvandet. Det 

var en rigtig god dag, hvor hundene 

hyggede sig med hinanden og fik 

prøvet lidt nye udfordringer. For 

nogle hunde var det en helt ny oplevel-

se at springe igennem en gul ring og gå 

slalom mellem farvestrålende pinde, for 

andre var det helt nyt, at der kunne 

komme godbidder ud af en bold! 

Der bliver holdt aktivitetsdag igen søn-

dag d. 3. november kl. 13 på Radiomar-

ken (det grønne område over for kolle-

giet), og vi forsøger fast at arrangere 

noget den første weekend i hver måned. 

Derudover har vi fælles gåtur hver 

torsdag kl. 17.30 på Radiomarken. Det 

er muligt at holde sig opdateret om, 

hvad vi har af aktiviteter på nybro.dk, 

under punktet Hundeklubben, eller på 

vores facebook-side 

”Nybrogårdkollegiets hundeklub”. 

 Sofie, G-7 

Aktivitetsdag i hundeklubben 

 

Netdrift søger 1-2 

medarbejdere.  
Er du serviceminded og ansvarlig? 

 Har du viden om netværk? 

 Står du og mangler en lille stu-

diejob med et par timer om måne-

den på mandage efter kl. 20? 

Hvis du kan svare ja til nogle af de 

ovenstående punkter, så vi ville 

meget gerne høre fra dig! Mail til os 

på netdrift at nybro dot dk. Sup-

port-opgaver og vedligeholdelses 

arbejde på Nybrogård Kollegiets 

netværks udstyr er betalt med om-

kring 120 kr. i timen. 

Som det er nu vil du komme til at 

indgå i et større team, men din ho-

ved opgave bliver at hjælpe med at 

betjene beboere, når de flytter ind 

og skal have internet forbindelsen 

på værelset åbnet (papirarbejde). 

Men du vil også komme til at lære 

mere omkring netværks struktur, 

netgruppens alm. virke og K-Nets 

opbygning. 

  Netværksgruppen 

 

Nybro Tidende er i bagehjørnet. 

Vi har snakket med Casper, der 

har været på Meyers bagekursus.  

 Kan du rekommandere kurset? 

Ja, hvis man godt kan lide hjemme-

bag. Jeg ville nok hellere vælge grill-

kurset næste gang, det er der lidt me-

re mand over.  

Hvad vil du primært tage med dig 

fra kurset? 

Meyers Kanelsnurre!  

Har du nogle bagetriks du vil de-

le? 

Spateltrikket, brug spartler til at ælte 

og dele med.  

Og så Karoline finten! Den kan godt 

nok ikke forklares, men det er en del 

af det at bage kanelsnurre.  

Hvad var mindre godt?  

Min dej blev ikke som underviseres, 

det var frustrerende.  

Hvis du skulle deltage i kage 

festivallen i år, hvad ville du så 

bage?  

Daim cookies! 

Pris: 1300-1500 kr.  

Kursus: Level 1 bage kursus 

Tid: tager 5 ½ time 

Hvad bagte i:  

Ø– lands hvedebrød 

Kanelsnurre 

Rugbrød 

Meyers Bagekursus 

Meyers kanelsnurre 

Referat af  beboer-

rådsmødet 1. okto-

ber, fortsat fra side 4 

 

Der kommer nye brugermandater fra 

K-net.  

Da arbejdet på dette er gået i stå 

fra K-net’s side, overvejes et evt. 

møde med dem. Dette tages op på 

næste møde. 

10) Ny mødedato 

Onsdag d. 06/11. Kl. 19.00 i GH-

kælderen. 

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > Meld 

afbud, senest dagen før mødet finder 

sted.  

http://www.nybro.dk
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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:  
Chokoladeboller 

med kardemomme 

På CD– ulige har vi en fantastisk tradition for morgen-

fødselsdage, hvilket indebærer morgensang og morgen-

mad med friskbagte boller på køkkenet.  

Morgenfødselsdagene er noget af det mest hyggelige ved 

at bo på kollegiet og jeg kommer helt sikkert til at savne 

det, når jeg skal flytte herfra.  

Normalt bruger jeg ikke nogen opskrift til de boller der 

skal bages til morgenfødselsdagene, men nu har jeg fun-

det en opskrift som vil egne virkelig godt.  

Opskriften kommer fra en hyggelig eftermiddag på kol-

legiet, hvor vi bagte boller og lavede varm kakao med 

flødeskum. Opskriften er chokoladeboller med karde-

momme.  

 

Ingredienser:  

 50 g. gær 

 2 dl. lunkent vand 

 1 1/2 tsk. salt  

 3 spsk. sukker  

 2-3 tsk. kardemomme, stødt 

 100 g. smør 

 4 dl. creme fraiche 18% 

 2 æg 

 200 g. mørk chokolade 

 Ca. 700 g. hvedemel  

Rør gæren ud i det lunkne vand og tilsæt salt, sukker og 

kardemomme. Bland det bløde smør i sammen med 

creme fraiche og de to æg.  Cirka halvdelen af melet til-

sættes og hakket chokolade hældes ned i den bløde og 

klistrede dej. Dernæst tilsættes resten af  melet lidt ef-

ter lidt, og mere mel kan tilsættes, hvis dejen føles alt 

for klistret.  

Dejen skal være meget blød og lidt klæg, men skal dog 

kunne formes og arbejdes med i hånden efter hævning.  

Når dejen er æltet godt igennem stilles den til hævning 

under klæde i 30-45 min.  

Herefter  slås dejen ud på et meldrysset bord, rulles ud 

til en lang pølse som efterfølgende skæres ud i  16 lige 

store stykker.  

Disse formes til boller og placeres helt tæt ved siden ad 

hinanden på en bageplade beklædt med bagepapir. Bol-

lerne skal placeres så tæt at de rører hinanden. Boller-

nes dækkes endnu en gang til med klæde og stilles til 

hævning i 20 min.  

Pensl bollerne med sammenpisket æg og bag bollerne 

ved 200 grader i 20 minutter eller indtil de er gyldne og 

sprøde på toppen.  Afkøl bollerne på en bagerist, efter 

bagning.  

Det sidste du skal gøre når du har bagt bollerne, er at 

invitere gæster. Bollerne smager nemlig fantastisk i 

godt selskab med varm kakao og flødeskum. Desuden 

indbyder det danske efterårsvejr til indendørs hygge og 

hjemmebag.  

 

God fornøjelse! 

Velbekomme 



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   

Kunstklub  Havegruppen 

Julie, H51  Nanna, C25 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 

Kristoffer, L10  Alexander, L17 

   Alexander, E16 

Filmklub  FC Nybro 

Jonas Høj, G24   

 

Nybro Kagefestival FC Nybro Chicks 

Anne-Louise N36 

 

   
 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 

Andreas, M06  CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (47 43)   

Tlf: 24 44 75 98  Cykelværksted 

Alexander, E16   LM-Kælderen 

Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Klapstole 

Troels, C22  Stig, S5 

Tlf: 46 97 (42 22) 

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: Ea, D63 

Suppleant: Joachim, D64 

 

Administration 

Kasserer 

Alexander, L17 

Alexander.bagge@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 

Majbritt, S5 

Troels, C22 

 

 

 

 

 

 

 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Bestyrelsen 

Alexander, G28 (formand) 

Jakob, R52 (næstformand) 

Camilla, L01 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand:   Thomas C05   

AB-ulige:   Line, B57 

          

AB-lige:      Thomas, B64 

           

CD-ulige:   Ea, D63  

            

CD-lige:     Troels, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige:     

          

EF-lige:       

     

GH-ulige:     Jens, G25 

     

GH-lige:       

          

JK-ulige:    Mikkel, J21 

     

JK-lige:       

     

LM-ulige:   Louise, L33 

      Lea, L15 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        

           

NO-ulige:   Thea, D43 

           

NO-lige:     Ann-Louise, N36  

     

PR-ulige:     

     

PR-lige:        

     

ST-ulige:   Caroline, S37 

     Marie, T59 (alt.)  

ST-lige:     Kasper, T61 

     Rasmus, S21 (sup.)   

Lejligheder: 

C, D og G:   Thomas,C05 

       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) 

Var det noget med Thor 2, Bad Grandpa eller Gravity? 

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 

Thor 2: The Dark World 
 

Marvel har igennem de seneste år 

ladet diverse producere forkæle os 

med film om alle deres superhelte. 

Tilbage i 2011 stiftede vi for første 

gang bekendtskab med tordengu-

den Thor, der måtte forsvare Jor-

den mod Lokis vilde planer om 

overtagelse af verdensherredøm-

met. Efter siden at have hjulpet i 

forsvaret af New York (The Aven-

gers) er Thor nu omsider tilbage på 

sin plads i Asgard.  

Som ”altid” er der dog ikke fred 

særlig længe. En ny fjende venter, 

Malekith, der hersker over de mør-

ke elvere fra Svartalfheim. Male-

kith viser sig hurtigt for stærk for 

både Odin og de andre guder, hvor-

for Odin igen må give alt for at red-

de den verden han elsker.  

Hvis man ikke tidligere har stiftet 

bekendtskab med Thor bør man 

givetvis starte sit indblik i univer-

set i de tidligere film. Kender man 

allerede universet, er det blot at 

sætte sig tilrette og nyde filmen! 

Bad Grandpa 
 

Bad Grandpa er det nyeste skud på 

stammen fra folkene bag Jackass. Ale-

ne det navn fortæller allerede meget 

om, hvad netop Bad Grandpa handler 

om. Vilde stunts, pranks og smerte 

opsummerer meget godt, hvad det er 

Johnny Knoxville må gå igennem i 

rollen som Bad Grandpa.  

Knoxville er maskeret til uigenkende-

lighed og spiller rollen som 86-årige 

Irving Zisman. Zisman er på et klas-

sisk roadtrip på tværs af USA, og med 

sig på turen har han sit 8-årige barne-

barn, Billy. Uheldigvis må man sige, at 

Zisman er alt andet end et ansvarsfuld 

forbillede, og Billy selv er da også med 

på den værste. Derfor må det siges at 

være en meget begivenhedsrig tur de 

to begiver sig ud på. 

Det måske fedeste ved filmen er dog, 

at alle scenerne er optaget med skjult 

kamera foran almindelige mennesker, 

der intet ved om filmens eksistens. 

Behøver man sige, at de bliver choke-

rede? 

Gravity 
 

Så! Nu er den her langt om længe. 

Filmen hvor 3D endelig er mere end 

blot et par irriterende briller man er 

tvunget til at betale ekstra for at 

låne under filmen. 

Gravity, med Sandra Bullock og 

George Clooney i hovedrollerne, om-

handler Dr. Ryan Stones (Bullock) 

første og desværre svært mislykkede 

tur ud i rummet. Rumskibet bliver 

ødelagt og pludseligt finder de to 

hovedpersoner sig alene i rummet, 

uden kommunikation til Jorden. Alt 

handler nu om overlevelse og et me-

get spinkelt håb om hjælp. Alt de 

har er en smule ilt samt hinanden.  

Filmen er et fænomenalt visuelt 

vidunder, der langt om længe høster 

frugterne af 3D-teknologien. Dette 

sammen med fantastiske skuespil-

lerpræstationer har givet filmen 

helt utroligt gode anmeldelser fra 

alle sider, og allerede nu snakker 

man decideret om filmen som årets 

film. Simpelthen et must see! 


