
Årgang 40 nr. 8 

NybroTidende 

Sidder du med en journalist i maven? Kan du lide at skrive og/eller er du glad for at 

følge med i, hvad der sker på kollegiet, både foran og bag kulisserne? Så er de ledige 

redaktørposter her på bladet måske noget for dig! Fleksible arbejdstider og et godt 

sammenhold sikrer nemme studiepenge og samtidig er man garanteret at møde man-

ge spændende mennesker på kollegiet. Hvad holder dig tilbage? 

Send en ansøgning til tidende@nybro.dk 

December 2013 

Karin Søjberg Holst , (A)

Socialdemokraterne, fortsætter som 

borgmester i Gladsaxe kommune. 

Karin er dog ikke den eneste interes-

sante indvalgte. Også 2 af de 3 per-

soner herfra kollegiet, som stille op, 

er blevet valgt ind for deres parti. 

            Side 6 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Beboerne ønsker en 

ny alarm til GH-

kælderen 

 

Bestyrelsens beboer-

repræsentanter er 

på valg på mandag 

d. 2. december 

 

Afholdelse af bebo-

ermøde ved samme 

lejlighed (alle har 

stemmeret) 

 

De nuværende tv-

kanaler bliver indtil 

videre. 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  
Mandag d. 2. december 

 kl 20:00 i GH-kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 

Hvorfor går århusianerne på bordet 

juleaften? De har hørt, der skal gås 

på bordet.  

Hahaha og HOHOHO. Er du også 

ved at være i jule-stemning? Uanset, 

så får Emma mindet dig om blot 

nogle af julens fantastiske traditio-

ner                    Side 7 

Er du også vild med udenlandske 

retter? Så skal du prøve vores mad-

skribents nyeste kreering! Hjemme-

lavet pasta, og så lige med det fyld 

du selv kan tænke dig! 

Nanna holder trofast ved sin klum-

me i bladet, som du som altid kan 

finde inde i bladet.         Side 10 



SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR .  8  

På beboermødet den 2. december er 

kollegiets beboerrepræsentanter på 

valg—eller det vil sige 2 af de 3. Alle 

beboere på kollegiet kan stille op, så 

længe de blot forventer at blive boen-

de på kollegiet til og med december 

næste år. 

Bestyrelsens opbygning: 

Som beboere har vi 2 repræsentanter 

i bestyrelsen, der også tæller 2 repræ-

sentanter fra uddannelsesinstitutio-

nerne og 2 fra kommunen. Derudover 

er der en suppleant, der også plejer 

at være med til møderne på lige vis 

med de to repræsentanter—blot har 

suppleanten ingen stemmeret med-

mindre en af repræsentanterne er 

forhindret. 

Af de to repræsentanter sidder den 

ene for en 2-årig periode og den an-

den for blot 1. I øjeblikket sidder Ale-

xander E16 for den 2-årige og Jakob 

R52 for den 1-årige. Suppleanten sid-

der ligeledes i 1 år. Camilla L01 er 

suppleant i øjeblikket. 

Hvad laver man i bestyrelsen? 

Man kan skille bestyrelsesarbejdet i 

to primære opgaver. Der er det dagli-

ge arbejde, og så er der møderne.  

Det daglige arbejde består især af at 

evaluere og eventuelt godkende di-

spensationer fra kollegiets beboere. 

Disse dispensationer handler oftest 

om personer, der gerne vil have lov at 

blive boende længere på kollegiet, 

eller vil have lov til at udleje deres 

værelse længere end hvad der nor-

malt er tilladt. Ydermere kommer der 

fra tid til anden henvendelser udefra 

som der skal tages hånd om. 

Det daglige arbejde kan også om-

handle de sager, man selv ønsker at 

behandle og fremme på kollegiet. I 

det seneste år har der fx været arbej-

det på en omstrukturering af studie-

kontrollen, således at kollegiets se-

kretariat i fremtiden står for en stør-

re del af det, hvilket forhåbentlig vil 

lede til færre fejl og tvivlsspørgsmål. 

Bestyrelsen afholder årligt 3 møder, 

ét i december (torsdag d. 5.), ét i april 

(budget) og ét i slut september. De-

cembermødet afholdes i København 

mens de to andre er på Nybro Kro. 

Møderne følges op af en gang spis-

ning, og man er normalt færdig mel-

lem klokken 20 og 21. 

På disse møder er der en fast dagsor-

den der gennemgås, og den omhand-

ler alt fra problematikker på kollegiet 

til store økonomiske beslutninger. En 

fremtidig beslutning omhandler fx 

hvad der kan gøres for ventilationen 

på kollegiet. 

Er du interesseret, så mød op i GH-

kælderen mandag d. 2. december kl 

19:00 for at høre mere eller stille op. 

Jakob, R-52 

Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende  

redaktører 

Jakob Jensen (R52) 

Mikkel Lindholmer (R61) 

Emma Broberg (S24) 

 Engelsk oversættelse 

Nikolaj Folander Smit (P16) 

 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. 

Vil du sidde i kollegiets bestyrelse? 

Ny redaktør søges! 
Tilbage i august fik Emma sin ilddåb 

på bladet og indtog derved den tredje 

og sidste plads i redaktørgruppen. 

Det har siden været et rigtig godt 

match, men nu risikerer hun imidler-

tid at blive alene! Mikkel smider så-

ledes nu håndklædet i ringen efter 

lang tids studiepres, og Jakob for-

svinder hen over foråret for at tage 

til Australien og studere. Derfor 

mangler der nu igen nye kræfter. 

Hvad består jobbet i: 

Som redaktør for NybroTidende er 

dit job hver måned at skrive en eller 

flere artikler til bladets kommende 

udgivelse. Hver udgivelse finder sted 

senest 4 dage før et kommende bebo-

errådsmøde, hvilket betyder at dead-

line som regel ligger lige omkring 

månedsskiftet. Alle skrevne artikler 

er på dansk, hvorefter bladets over-

sætter står for oversættelsen. Skrive-

arbejdet er meget frit og fleksibelt, og 

skal blot give oversætteren tid til at 

oversætte artiklen før deadline.  

Redaktionen har for vane at holde 2 

månedlige møder, det første typisk 

lige efter hvert beboerrådsmøde eller 

i dagene kort efter. På dette opstarts-

møde for hver måned brainstormes 

der på ideer til artikler i det kom-

mende blad, og der snakkes om even-

tuelle hængepartier fra den forrige 

måned. Afhængigt af tidshorisonten 

og mængden af ideer udpeges tovhol-

deren på den enkelte idé eventuelt 

allerede her, hvorefter man er rimelig 

frit stillet overfor sin opgave. 

Cirka midtvejs i hver cyklus holdes et 

midtvejsmøde, hvor vi ser ideerne 

igennem for, om de stadig er aktuelle 

og mulige, mens der også brainstor-

mes på ny såfremt de oprindelige ide-

er ikke har vist sig tilstrækkelige. 

Hvert møde plejer at tage i omegnen 

af en halv time, hvorfor man hver 

måned blot er bundet ca. en time.  

Arbejdsmængden plejer at være ulige 

fordelt, således at man har mest 

travlt op mod udgivelsen af hvert 

nummer. Dette er dog helt op til én 

selv, og er man god til at planlægge 

sin tid kan man sagtens komme ud 

over dette problem. Antallet af timer 

man lægger i jobbet varierer fra må-

ned til måned, men indtil nu har hver 

især bidraget med ca. 10 timer om 

måneden i gennemsnit, plus minus et 

par stykker i hver måned.  

Hvis du er interesseret, så send os en 

ansøgning på tidende@nybro.dk, så 

tager vi den derfra. 
Jakob, R-52 



V. beboerrådsformand Thomas Stigs-

berg Pedersen. 

 

Fremmødte: 

(Stemmeberettigede) 

Kasper T61, Caroline S37, Troels 

C22, Majbritt S05, Camilla L01, Ann-

-Louise N36, Ea D63, Thea D43, Tho-

mas C05, Mikkel J21, Jakob R52 og 

Line B57 

Afbud: 

? 

Intet afbud – intet fremmøde: 

? 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og sprog 

Sproget er dansk og ordstyrer er 

Camilla 

2. Antal stemmeberettigede 

12 stemmeberettigede 

3. Godkendelse af referat fra sid-

ste beboerrådsmøde 

Godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden 

Mikkel vil gerne have rykket 

punkt J bliver taget som E. Samu-

el skulle have haft KælderCaféens 

regnskab på dagsorden men det er 

ikke kommet så det tages under 

Øvrige meddelelser. 

 

Fremover vil Beboerrådet gerne 

have navn på hvem der sender 

punktet ind på dagsorden og at 

der til punktet står om det på af-

stemning eller ej. 

5. Økonomi 

Kassereren er ikke mødt op, ingen 

har modtaget nogen tal fra ham. 

 

Der forhandles med danske bank 

om at gebyr for at have konto hos 

dem bliver annulleret. 

6. Øvrige meddelelser 

Regnskab for KC: 

Konto d.d. 11.000 kr. 

Udgifter til varer er meget højt i 

forhold til salg i 3 kvartal. Hvis 

man sammenligner med 2 kvartal. 

Da spørgsmålet er lidt kompleks 

bliver der set på sagen og svaret 

følger til næste Beboerrådsmøde 

Der bliver spurgt til hvorfor der 

bliver givet gratis ud; dette er for 

fremme salget og få folk ned i ba-

ren. 

 

Mulighed for vandtank i forbin-

delse med solcelleanlæg 

Der er blevet udarbejdet en rap-

port som anbefaler at en vandtank 

kan ligge ved varmecentralen. 3 

tanke er i tankerne med forskelli-

ge størrelser og forskellige place-

ringer. Nedgravning er ikke en 

mulighed da vi maks. kan grave 1 

m ned pga. grundvand. Punktet 

vil blive sagt op til næste møde 

med mere information sendt ud på 

forhånd. 

 

Brandregler: 

Det blev fortalt fra Lars Kaj sidste 

gang at vi måske mistede vores 

opslagstavler, der er nu kommet 

en ny beslutning som betyder at vi 

fortsat må have vores tavler dog 

henvises der til at man fjerner alt 

unødvendigt på disse f.eks. rekla-

mer udefra.  

 

Skilte ved CD og ST orientering 

fra sidste møde 

De er bestilt og vil blive sat op så 

snart de bliver leveret.  

 

Gennemgang af kollegiets sam-

mensætning 

Beboerrådsformanden vil til bebo-

ermødet gennemgå hvordan kolle-

giets sammensætning er, således 

at man ikke er i tvivl om hvor 

man skal henvende sig ved f.eks. 

hvis man gerne vil have lavet ven-

tilationen om, klager, dispensati-

on sager osv.  

7. Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller 

dagsorden for det næste  

Intet nyt under solen.  

8. Indkommende punkter 

A) Alarm i GH 

Der er blandet holdninger om-

kring hvor nødvendigt fordi det 

ikke er så mange oplysning de har 

i GH om beboerne. Den gamle 

alarm larmede bare, og det var 

kun hvis beboer på GH har synes 

det var irriterende der reageret på 

det.  

 

Afstemning: 4 for, 1 imod, 7 blank  

B) Nyt om kopimaskinen i GH—

betalingssystem  

Det var tiltænkt at beboerne kun-

ne bruge denne kopi maskine og 

at betalingen skulle foregå over 

huslejen men det kostede 50 kr 

per person i gebyr for at KAB 

skulle gøre dette. Et andet system 

var i tankerne som koster det at 

printe 0,50 kr og koster 17000 kr. 

+ 24000 kr. at installere. Diskus-

sion om det overhovedet har en 

efterspørgelsen for at folk har 

brug for at printe på kollegiet 

frem for at printe (gratis) på deres 

studier. Dog er der også nogle 

gangen der synes det er en virke-

lig god idé.  

C) Kanalafstemning (Mikkel J21 er 

gået, -1 stemme) 

Mange beboere har stemt for 160 

kr. om måneden og den mest po-

pulære koster 286 kr. Hvad gør vi 

for at alle bliver glade?  

Nogen mener for få har stemt kun 

ca. 80 ud af ca. 600 har stemt. En 

minimum grænse for mange der 

skal stemme? Fordi vi skal kom-

me flertallet til gode. Måske var 3 

afstemninger for meget?  

 

Der snakkes om der skal laves en 

ny afstemning, med en ny metode 

at stemme på. Plus en mulighed 

for at kunne stemme på jeg er 

tilfreds med den nuværende TV-

pakke.  

D) Cykelværkstedet 

Se ændringer. Tages i Beboerådet 

fordi der ikke eksisterer nogen 

procedure for hvordan man ændre 

i vedtægter i foreninger under 

NYK. Der er foretaget en hoved-

rengøring i weekenden. 

 

Afstemning: 10 for, 0 imod, 1 

blank 

E) Omstrukturering af netdriften 

Netdriften varetager opgave som 

hjemmeside, forum, maillister, 

beboerdatabasen, DNS. Hjemme-

sidens server skal flyttes ud af 

huset koster ca. 10 kr. om måne-

den. Resten af opgaverne skulle 

gerne flyttes over til K-net i en 

sammenslutning af alle kollegier 

på K-net til at have samme sy-

stem. Planen var der skulle stem-

Referat af beboerrådsmøde Onsdag d. 6. november 
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mes om dette forslag skulle 

gennemføres men dette var 

ikke klart nok formuleret, så 

det kommer op som afstem-

ningspunkt næste gang. 

F) Penge til reparation af kajak-

ker 

Der er nogle glasfiberkajakker 

der er gået i stykker som ger-

ne ønskes lavet af kajakklub-

ben. Der er blevet brugt man-

ge penge i år, men til gengæld 

er der de seneste år ikke været 

brugt de store beløb. Glasfiber-

kajakkerne kan holde ca. 5+ år 

hvis de bliver behandlet or-

dentligt. 

 

Afstemning: 11 for, 0 imod, 0 

blanke 

G) Hævning af medlemskontin-

gent i motionsklubben 

Frafalder pga. Alexander ikke 

er mødt op. Mere uddybning 

ønske f.eks. Hvad pengene 

skal bruges til, hvorfor hæve 

kontingentet? 

H) Ny formand for filmklubben 

Jonas Høj GH-lige stiller op til 

Formand 

Thomas bor på AB-ulige stiller 

også op som Formand 

 

Det er ved forslag fra dem selv 

afgjort at Jonas bliver Formand 

og Thomas bliver næstformand. 

I) Klage over løb på taget 

Lad vær med at løbe/gå på taget 

det går i stykker og det larmer!!! 

Fremover bliver det sagt at kla-

ger som disse skal sendes til 

klagenævnet da det er dem der 

skal håndtere disse opgaver. 

9. Evt 

Opfordring til at lave en guide 

hvordan man indsender punkter 

til dagsorden 

Netdriften vil gerne kigge på at 

lave en template til hvordan 

indsendelse af punkter skal se 

ud og hvordan man gør. 

 

Indkøb af sodavand 

Beboerrådsformanden har god-

kendt at Mikkel J21 har købt 

sodavand ind til Beboerrådet. 

Ingen indvendinger, dog for-

slag om at det fremover udby-

des til alle beboer så alle får 

chancen for at "tjene" det der 

betales som slid på bilen. 

 

Bestyrelsen for kollegiet 

1 bestyrelsesmedlem afgår og 

det gør suppleanten også. Dvs. 

at der skal findes 2 nye til kol-

legiets bestyrelse. 

10. Ny mødedato 

Det næste møde er d. 2/12 dog 

starter vi med beboermødet kl. 

19 for beboerne hvor folk op-

fordres til at indsende punkter 

der er af større omfang og der-

efter er der beboerrådsmøde 

ca. kl. 20. 

11. Indmeldelse / udmeldelse 

af repræsentanter 

Thea meldes ud fra NO-ulige. 

 

Ann-Louise flytter så hun går 

fra at være NO-lige repræsen-

Skal fodboldholdene være kollegiets eneste idrætsklub? 

Igennem mange år har  kollegiets 

herrefodboldhold været kollegiets 

eneste idrætsklub, der har tilbudt 

sport til beboerne til ellers helt uhørte 

priser—nemlig gratis. I løbet af de 

seneste år er der dog sket en væsent-

lig udvikling på dette punkt. 

Sidste forår valgte pigerne på kollegi-

et at lave et modstykke til herrehol-

det. Pigerne skabte sit eget hold, og 

har siden succesfuldt deltaget i kolle-

gieturneringen, og ikke mindst socialt 

har holdet været en stor succes. Selv-

om klubberne selvfølgelig har handlet 

om idrætsudøvelsen og selve sporten, 

så både bør og har det sociale aspekt 

været det primære fokus. Som en af 

de få initiativer på kollegiet har hol-

dene formået at samle folk fra forskel-

lige dele af kollegiet flere gange hver 

uge, hvilket for mange af deltagerne 

har skabt tætte bånd og bekendtska-

ber med personer, de ellers ikke ville 

have mødt på kollegiet. 

I 2013’s tidlige vintermåneder tog 

man så det næste skridt. Som følge af 

et ønske  fra kollegiefodboldturnerin-

gen oprettede holdene en fælles 

idrætsforening bag kollegiets fodbold-

klubber, en forening der har givet alle 

kollegiets beboere helt nye mulighe-

der for fremtiden. Som noget nyt har 

man været nødsaget til at indkræve 

et årligt kontingent, fastsat til 250 for 

den første sæson (200 i næste), hvil-

ket dog er aftalt til at gå til sociale 

begivenheder for klubbens medlem-

mer. 

Det interessante ved foreningens op-

rettelse er dog ikke hverken fodbold-

holdene eller kontingentet der nu 

kræves. Det at holdene nu er en del af 

en idrætsforening på lige vilkår med 

de idrætsforeninger man finder ude i 

byen (såsom Lyngby BK, AB Gladsa-

xe osv.) giver mulighed for at søge 

baner både indendørs og udendørs 

ganske gratis.  

Dette giver mulighed for at skabe helt 

nye aktiviteter for kollegiets beboere. 

I fremtiden kan der således søges om 

baner/haller/gymnastiksale, såfremt 

nogen skulle have ønsket om at opret-

te fx et Zumba-, volley- eller badmin-

tonhold. Det første eksempel på at det 

kan lykkes er nu også tæt på at være 

en realitet. Fodboldholdene har såle-

des fået kunstgræsbane i Bagsværd 

fra januar. Mere om det senere! 

Jakob, R-52 
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Valget i Gladsaxe Kommune 

Forhåbentlig fik de fleste af kol-

legiets beboere cyklet de ca.11,5 

minut op til Stengårdsskolen, 

uanset om man er politisk inte-

resseret,  benytter Gladsaxe 

Kommune eller faktisk sætter et 

velovervejet valgkryds! Men, 

hvordan blev resultatet så?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Søjberg Holst, (A)

Socialdemokraterne, fortsætter som 

borgmester i Gladsaxe. Socialdemo-

kraterne gik 1 mandat frem. Jakob  

Skovgaard Koed, en af kollegiets be-

boere, blev også valgt ind som et af 

mandaterne for socialdemokraterne.  

 

Der var også fremgang til Enhedsli-

sten fra 1 til 3 mandater , blandt de 

tre er Nybrogård Kollegiets politiker 

Susanne Yazdanyar. Dansk Folkepar-

ti gik fra 2 til 3 mandater. Venstre og 

Det Radikale beholdt henholdsvis 4 

og 1 mandater og Liberal Alliance 

bliver nyt parti i Gladsaxe Byråd 

med 1 mandat. Der var tilbagegang 

til SF fra 5 til 2 mandater, mens de 

Konservative gik tilbage fra 3 til 1 

mandater. 

Gladsaxe kommune havde ved dette 

valg 50.801 stemmeberettigede, der 

var 34,747 der faktisk stemte. Der-

med en stemmeprocent på 63,39%. 

Karin Sjøberg fik et absolut flertal i 

stemmer med 4.644 stemmer. Den 

politiker der fik næst flest stemmer 

var Trine Henriksen fra Enhedslisten 

med 916 krydser. 

Af kollegiets egne kandidater, 

blev to ud af tre valgt ind. Dette var 

Susanne Yazdanyar fra Enhedsli-

sten, og Jakob Skovgaard Koed fra 

Socialdemokraterne. 

 

Lær 10 ting om  

Glx. Kommune: 

1) Gladsaxe kommune blev 

grundlangt i 1841. 

2) Kommunen har 66.041 indbyg-

gere (pr. 01.01.2013). 

3) Kommunens byvåben er fra 

1947.  

4) Svalen i byvåbnet symboliserer 

en hastig vækst. 

5) De 4 kløvere i byvåbnet er for 

de 4 gamle landsbykommuner 

Gladsaxe kommune bestod af 

før i tiden. 

6) Gladsaxe kirke er fra 1187. 

7) Gladsaxe kommune har bold-

klubben AB, Akademisk Bold-

klub. 

8) Gladsaxe Kommune omfatter 

bl.a. Søborg, Buddinge, Bag-

sværd og Mørkhøj. 

9) Antal indvandrere og efter-

kommere (1. Januar 2012) var, 

fra vestlige lande 2.941 perso-

ner, og fra ikke vestlige lande 

7.286,  15,7% af den totale be-

folkning.  

10) Gladsaxe Kommune ligger i 

Region Hovedstaden og af-

grænses af København, Gen-

tofte, Lyngby-Taarbæk, Fure-

sø og Herlev kommuner. 

 

 

 

 

/Ems24 

Socialdemo-
kratiet 

12.564 (1.959) 

Radikale 
Venstre 

2.006 (503) 

Det Konser-
vative Fol-
keparti 

2.161 (-968) 

SF - Sociali-
stisk Folke-
parti 

2.687 (-2.936) 

Liberal Alli-
ance 

1.456 (1.382) 

Liste Fleks 178 (178) 

Dansk Fol-
keparti 

3.722 (757) 

Robbin Koe-
foed 

0 (0) 

Venstre, 
Danmarks 
Liberale Par-
ti 

5.116 (1.150) 

Enhedsli-
sten - De 
Rød-Grønne 

4.137 (2.010) 

Øvrige 
stemmer 

0 (-77) 

I alt gyldige 
stemmer 

34.027 (3.958) 

Tal i parentes er ændring i forhold til 
sidste valg. 

Fordeling af stemmer i  

Gladsaxe kommune. 

http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159A.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159A.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159B.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159B.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159C.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159C.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159C.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159F.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159F.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159F.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159I.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159I.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159J.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159O.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159O.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159R.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159R.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159V.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159V.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159V.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159V.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159%C3%98.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159%C3%98.htm
http://kmdvalg.dk/kv/2013/k84982159%C3%98.htm
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Det er jul, det er cool, sikke tiden den går. Der er intet lavet om siden 

sidste år! 

Det de samme ting vi spiser, det de samme ting vi laver, de samme ting i 

TV, de samme julegaver.  

Samme penge problemer, det er dyrt og hårdt, udelukkende overtruk-

ket kontokort… 

Det DECEMBER! 

Jul og Nytår 

Julen er som sagt et stort  ocean 

af selvfølgeligheder og traditio-

ner. Nogle hader jul, nogle forgu-

der den.  

Men lige meget hvad, har vi lavet en 

tjek-liste så du og din kollegiegang 

ikke glemmer de sociale muligheder 

julen giver: 

 Få nissevenner  

 Lav julebag 

 Bag et overdrevet peberka-

gehus 

 Hold julefrokosten med 

gangen ved siden af 

 Lav en fælles julekalender 

 Lav en pakkekalender 

 Se julekalender på TV 

 Lav risengrød 

 Lav juleklip og gløgg 

 Fyld jeres vindue med lys-

kæder  

 Få et juletræ 

 Pynt Lars-Kajs dør 

 Vær drillenisser 

 Vis de udenlandske stude-

rende nogle danske traditi-

oner 

 Lære nogle udenlandske 

jule traditioner 

 

Nytår 

ST-lige deler af deres fantastiske 

nytårskoncept!  Dette har på ST-

lige været er succes flere år i 

træk, og nu deler de af konceptet.  

Man skal selv komme (sjovt nok) evt. 

med et par venner/veninder. Alle der 

bor på gangen laver en forret eller 

dessert og køber en flaske champag-

ne. Alle andre udefra kommer med en 

flaske andet alkohol.  

(Det blev sidste år til ca. 10 retter, 3 

desserter og 10 ekstra gæster. ) 

Aftenen starter kl. 18. Én ret følger 

den næste, altid med en flaske cham-

pagne til. Man hører dronningen tale, 

og ser fyrværkeri fa tagterrassen.  

SÅ er der FEST!  

/Ems24 

Pebernød 

Julen er ikke til at komme udenom. 

Det er klichéernes tid, men også 

traditionernes  og hyggens tid. Og 

hvad er julen uden alle klicheerne? 

Her er en af dem: Pebernødden! 

Men ikke i kliche-versionen, denne 

opskrift er fra stifteren af kagefesti-

vallen, så kom i gang! En ny smag 

på en kliche er lige her:  

 

 

 

 

 

 

 

Pebernødder (ca. 200 stk.)  

 

300 g mel  

100 g smør (gerne blødt) 

175 g sukker  

2 æg  

½ tsk. kardemomme (1g)  

1 tsk. kanel (1 g)  

1 tsk. hjortetaksalt (3 g)  

1 reven citronskal. 
 

 
 

 

Alle ingredienserne æltes grundigt 
sammen på bordet. (tips: Udvej 

først de tørre ingredienser og læg 
dem i et bjerg på bordet, lav en 

fordybning i den så det ligner et 
hul. Læg smørret op ad kanterne 
og æggene placeres i midten af 

hullet. Så er der styr på det hele). 
Herefter trilles de ud til 1 cm tykke 
pølser og lægges ved siden af hin-

anden på en meldrysset plade og 
stilles i køleskabet. Ovnen tændes 

på 175 grader så den kan nå at 
varme op. Når de er kolde og stive 
(ca. et par timer efter) skæres pøl-

serne ud i små stykker, som læg-
ges på en smurt bageplade. Evt. på 
bagepapir, hvis pladerne er for 

klamme. Bages ved 175 grader i 
ca. 10 min. Pebernødderne skal 

ikke være mørke som dem man 
køber i butikkerne, men lyse. Når 
de er færdige er de let gyldne.  

        Velbekomme 



Dagsorden til beboermøde kl.  

19.00 

 

 1. Aflæggelse af beboerrådets beret-

ning for det forløbne år fra For-

manden.  

2. Fremlæggelse af institutionens 

årsregnskab til godkendelse. 

- Se bilag 1 under navnet 

”Beboerrådsregnskab”.  

3. Valg af formand for Beboerrådet 

og øvrige Beboerrådsmedlemmer 

samt suppleanter for samtlige 

beboerrådsmedlemmer.  

4. Indstilling af bestyrelsesmedlem-

mer og suppleanter for disse.  

5. Kort gennemgang af Beboerrådets 

opgaver og strukturen af forenin-

gen. 

‐ Se bilag 2 

 

Dagsorden til beboerrådsmøde 

kl. 20.00:  

 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra 

sidste beboerrådsmøde 

‐ Se bilag 3 om forslag til ret-

telser v. Pkt. 8,a og 8,b.  

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) Opfølgning på KælderCa-

féens Regnskab for 3. Kvtl.  

‐ Se bilag 4 – regneark med 

titlen ”Regnskab”.  

B) Ansøgning om penge til fod-

boldbaner  

Drenge‐ og pigefodboldholdet har 

fået tilbudt kunststofbaner af 

kommunen til benyttelse Jan‐
April 2014. Det vil koste 250,-‐ 
kr. pr hold. Dette er begge hold 

meget interesserede i og søger 

derfor Beboerrådet om penge til 

dette ( 500 kr. i alt, engangsbe-

løb). Banerne vil være til rådig-

hed en hverdagsaften og holdene 

vil træne sammen i denne perio-

de.  

C) Hævning af medlemskontin-

gent til Motionsklubben  

Motionsklubben ønsker at hæve 

indmeldelsesgebyret til 200kr. og 

det årlige kontingent til 300kr.  

D) Motionsklubben søger om 

penge til vask.  

Lars Kaj har modtaget et mundt-

ligt tilbud fra VVS'eren på ca. 

5000kr.  

E) Motionsklubben søger om 

penge til nyt gulv  

- Se bilag 4.  

Der ønskes et gulv til værdi af 

19.877,50,‐  

F) El udstyr til Nybrofestival 

Når der holdes Nybrofestival 

lejer kollegiet meget udstyr ude-

fra, men andre ting  har vi selv 

investeret i over årene. Tidligere 

har festivalen rådet over et sæt 

byggetavler (EL), men disse er 

desværre blevet stjålet/

forsvundet før 2005. Jeg tilbyder 

nu at kollegiet kan købe udstyr 

af  mig til under nypris. Jeg fore-

slår at kollegiet investerer i en  

63A byggetavle, to 32A bygge 

tavler og 4‐6 kabelruller. Derud-

over vil der skulle købes to for-

længerkabler (32A rødt CEE) hos 

Harald Nyborg for at alt hænger 

sammen. Nu og her pris und-

tage ledninger fra HN: 12800,

‐ inkl. moms (på faktura).  

‐ Se uddybende bilag 5.  

G) KælderCaféen søger 

10.000kr. til installering af 

kortlæser til KælderCafé-

ens medarbejderindgang.  

I KælderCafeen  ønsker vi at 

få installeret en kortlæser, 

som den som sidder på døren 

til vaskeriet og andre for-

eningslokaler i NYK. I Kæl-

derCaféen har vi mange, som 

har brug for adgang til Kæl-

derCaféens lokaler. Vi bruger 

meget tid på at  administrere 

nøgler til KælderCaféen, hvil-

ket samtidig ikke er sikkert, 

da nøgler let kan forsvinde, 

eller ikke blive afleveret til-

bage når indehaveren flytter, 

hvis dette sker betyder det at 

alle låse i KælderCaféen skal 

skiftes, som er en stor udgift 

for KælderCaféen. Ved en 

kortaflæser kan ansvaret for 

administration af adgang til 

KælderCaféen gives til Lars 

Kaj og let annulleres ved ud-

flytning eller opsigelse som 

frivillig bartender.  

H) DTU Volley søger om hjælp il 

reklame for volleyball turne-

ringer og holdspil.  

‐ Se bilag 6 

9.  Evt. indvalg af nye medlemmer 

og suppleanter, herunder orien-

tering om beboerrådsmedlemmer 

der træder ud af  beboerrådet  

10. Evt.  

11. Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > 

Meld afbud, senest dagen før  

mødet finder sted.  

Indkaldelse til beboer- og beboerrådsmøde d. 2/12  
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Kagefestival, En festival med sjæl 

”Det gik over alt forvent-

ning” siger iværksætteren bag 

kagefestivallen, om den 9. no-

vember 2013. Ann-Louise har ik-

ke kommet på kagefestivallen fra 

en dag til en anden. Festivallen 

har sjæl, den har historie og den 
omdannede en helt normal efter-

års lørdag i november til sam-

lingssted for en social aktivitet 

for 110 kage elskere.   

 

9. november 2013 

De ved aldrig hvor mange der kom-

mer, de 5 der står bag kagefestival-

len, hvert halve år. Igen i år slog de 

alle tidligere rekorder med 110 be-

søgende indenfor de 3 timer festi-

vallen har åbent. ”Der kom et kæm-
pe antal mennesker, specielt den 
første halve time, så der var travlt 
med at skrive kager ind i systemet, 
men der ER stadig plads til mange 
flere kager og gæster” siger Ann-

Louise glad. 

 

kagefestivallen tænker på alle 

Det er ikke underligt Ann-Louise og 

holdet bag, er tilfredse. Det virker 

som om, de virkelig har ramt et in-

teressepunkt med bredde og omtan-

ke på minoriteterne. Kældercafeen 

der primært er brugt til sociale aft-

ner med alkohol på programmet, 

bliver denne dag fyldt med fløde-

skum og sukker i 1000 former. Det 
skaber tilsammen samlingspunkt 

for sukkerglade fans. 32 forskellige 

kreationer  var bagt og bragt 9. nov. 

og som drikke serveres ganske nor-

malt H20.  

 

Kagefestivallen ligger altid forår og 

efterår. Næste kagefestival ligger i 

april/marts 2014. Festivallen skal 

nemlig helst ligge sådan at roerne 

ikke skal i vægt, så de kan nå at 

være med. Alle kager bliver skrevet 

ind med navn, samt et skilt, så man 

kan se hvad kagen indeholder. Det-
te er dels for at holde styr på stem-

merne, men samtidigt en måde så 

alle med allergier, kan komme og 

spise med, uden at blive syge.  

 

 

Det sønderjyske kagebord 

7 hårde, 7 bløde, sådan er et ægte 

sønderjysk kagebord. Det var netop 

denne tradition Ann-Louise tog med 

til Nybrogård kollegiet og arrangere-

de kagebord for venner på gangen. 

”Der var efterspørgsel om mere kage 
på gangen. Derfor blev det udvidet 
til kagebord for gangen, nu med de-
res venner. Da det også var en suc-
ces tænkte jeg, hvorfor laver man 
det ikke for hele kollegiet?”. Der blev 

arrangeret et kagemøde på kollegi-

et, der kom mange og spiste kagen 

og deltog. Mødet samlede 8 perso-
ner, (der er nu 5, Maria, Maria, Ja-

kob, Esbern og Ann-Louise), der 

blev til holdet bag den kagefestival 

mange har nydt godt af forår og ef-

terår de seneste 2 år.  

 

Kapacitet 

Konceptet bliver ret sikkert ikke 

ændret til næste år, men hvorfor 

skulle man også det, da holdet bag 

allerede har fat i noget der er en 

succe? Ann-Louise tilføjer ”Der ser-
veres vand, hvis man ønsker the og 
kaffe, er man velkommen til selv at 
tage det med, da vi ikke har kapaci-
tet til at stå for kaffe og the. Vi er 
selvfølgelig interesserede i at få flere 
med på holdet i forhold til opgaver 
men også så vi kan få nye ideer. Det 
er generelt en utrolig lille arbejdsbyr-
de .Vi laver noget 1 mdr. op til, så 
det er ikke så krævende”.  

 

Kagefestivallen handler om ægte 

samvær 

Kagefestivallen har faktisk en face-

book side, men med kun 62 likes 

på siden, set i lyset af 110 besøgen-

de på dagen, må man konstatere, at 

festivallen allerede har en stor ska-
re af lokale fans. Det viser samtidigt 

at et socialt arrangement der sam-

ler unge omkring en aktivitet der 

ikke handeler om alkohol og fest, 

har stor lokal interesse for rigtig 

mange her på kollegiet. ”Vi ser at 
mange kollegianere medbringer ven-
ner og familie, det er super hygge-
ligt” fortæller Ann-Louise og ser ger-

ne tendensen fortsætter.   

 

Chokolade penge 

Det koster 20 kr. for indgang, for 

dem som ikke har kage med. Dette 

gør at kagefestivallen stort set er 

selvfinansieret. ”Alt overskud vi har, 
går til næste kagefestival. Plakater, 
service samt til at købe gode priser 
til vinderne af vores kage konkurren-
cer. Pengene er oprindelig tænkt til, 
at de skulle bruges til at bage ekstra 
mange kager, så vi ved der er nok. 
Dette har vi ikke gjort endnu, samt 

at der ikke har været behov for det, 
da der er rigeligt kage til alle” for-

tæller Ann- Louise. 

 

Vinderene til novembers kagefesti-

val blev: 

Marylin Monroe: Trine med kanin-

kagen. 
Moderkagen: Lærke med Lærkes 

kreation 

Jørgen Clevin kagen: Per og Andre-

as med veteranbilen 

 

(Ud af de 110 besøgende stemte 89 

styk, stemmeprocent: 97.9%).    

 

2014 

I 2014 håber iværksætterne på end-

nu flere besøgende og på det bliver 

rigtigt godt vejr, så festivalgæsterne 

kan nyde kagen  
 

Facebook siden hedder Nybrogård 

Kollegiets Kagefestival. Her kan du 

finde billeder fra dette års, samt 

tidligere års kagefestivaller.   
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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. 

For nylig overtog jeg jobbet som havegruppefor-

mand. 

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:  
Hjemmelavet pasta 

Velbekomme 

Når jeg skal slappe af, undrer det nok ikke nogen at jeg 

meget ofte ender med at stå i køkkenet. Jeg nyder at 

bruge tid på at lave mad fra bunden og med gode 

råvarer. Madklummen i denne måned er opstået på 

baggrund af en god søndag i køkkenet, som endte med 

hjemmelavet pasta. 

Pastaen kan laves med meget forskelligt fyld, jeg har 

taget to forslag med, men det er som altid kun fantasien 

der sætter grænsen.  

Jeg håber I vil give jer i kast med opskriften, den er helt 

sikkert værd at bruge tid på.  

Pasta til to personer 

 100g hvedemel 

 1 æg 

 1/2 spsk. olivenolie 

 1/4 tsk. Salt 

Bland saltet i melet inden det lægges i en bunke på 

bordet. Lav en fordybning i melet hvor olie og æg hældes 

i. Bland lige så stille det hele sammen og ælt dejen i  ca. 

10 min.  

Lad dejen hvile i en time.  Imens dejen hviler kan fyldet 

forberedes.  

Rul dejen meget tyndt ud evt. med en pastamaskine og 

brug et glas med en diameter på ca. 7 cm. til at udstikke 

cirkler med.  

Ca. 1/2 tsk. fyld ligges på hver dejcirkel og dejen foldes 

på midten over fyldet. Det kan være en fordel  at smøre 

lidt vand på  dejen inden den lukkes helt.  Når dejen er 

lukket sammen trykkes den i kanten med en gaffel.  

Lad pastaerne tørre i ca. 30 min inden de koges omkring 

4-5 min.  

Græskarfyld til 1 portion pastadej 

 100g. Græskar 

 30g.  Ricotta 

 20g. Parmasan 

 50g. Mandler 

 1 fed hvidløg 

 1/4 almindeligt løg 

 Olivenolie 

 Salt og peber 

Skær græskaret i små tern og rist dem på en pande med 

olie i 4-5 min.  

Hak mandler, løg og hvidløg  fint og rist det sammen 

med græskarrene.  

Lad blandingen køle af inden det blandes med ricotta og 

revet parmesan. Smag til med salt og peber.  

 

Spinatfyld til 1 portion pastadej 

 120g.  Frisk spinat 

 80g. Ricotta 

 2 spsk. Parmesan 

 1 tsk. krydderurter eks. mynte eller persille 

 Salt  og peber 

Skyl spinaten og kog det ganske let i en gryde med en 

smule vand. Klem vandet ud og hak spinaten fint.  

Lad spinaten køle inden det blandes med ricotta, revet 

parmesan og krydderurter.  Smag til med salt og peber. 

Go’ appetit!  



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 

Ann-Louise P27 

 

   
 

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, P16 

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 

 

Miljøgruppen 

Allwin, D66 

Leise, P27 

Troels, C22 

Emine 

Majbritt, S05 

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:    

           

NO-lige:      

     

PR-ulige:    Ann-Louise, P27  

     

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) 

HO HO HO 

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 

Her er lidt af grine af:  

Julejokes er HO-HO- HOT! 

  

Hvad er ligheden på en munk 

og et juletræ? 

Svar: Kuglene er kun til pynt. 

 

To drenge står og snakker om 

Julemanden og Djævelen 

- Tror du på det der med ham 

Djævelen? 

- Nej, egentlig ikke, det er ga-

ranteret ligesom med ham jule-

manden, det er sikkert bare ens 

egen far... 

 

Hvad hedder julemandens ko-

ne? Svar: Merry Christmas...! 

 

 

Hvad er ligheden mellem at gå til 

eksamen, og gå til julefrokost? 

Svar: Man ved man får 6. 

Man ved bare ikke, hvad man skal 

op i!  

 

Hvor bor julemanden når han er 
på ferie ???? 

svar: På et ho-ho-tel 

 

Hvad kalder man en nisse, der ar-

bejder på et elektricitetsværk? 

Svar: en wattnisse!  

 

Joke: Ved du hvorfor julemanden 

får så meget sex ?  

Svar: Fordi han ved hvor alle de 

uartige piger bor! 

/Ems24 

 

 


