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NybroTidende 

Marts 2013 

Sammen med foråret kommer alle 

naturens udendørsaktiviteter. En af 

dem er gåture i området, heriblandt 

på Radiomarken—en anden er fod-

bold med kollegiets fodboldhold. 

Læs om Radiomarkens fremtid samt 

fodboldholdets opstart inde i bladet 

   Side 6 og 2 

Trænger du til noget nyt i din 

madplan? Som altid har vores tro-

faste madskribent, Nanna C25, 

taget et kig i kogebogen, fundet en 

opskrift og piftet den op på sin 

helt egen måde. Tag et kig i mad-

klummen på side 10—Denne må-

neds ret: Kylling i karry!   Side 10 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Kollegiets fodbold-

herrer får ikke nye 

trøjer alligevel. 

 

Der forsøges at finde 

et nyt depotrum til 

kollegiets fodboldpi-

ger 

 

Begge hold er nu op-

rettet under en ny 

forening, Nybrogård 

Kollegiets Idrætsfor-

ening 

 

Ny nøgleperson:  

Troels C18 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  
Onsdag d. 6. marts 2013 

kl 19:00 i GH-kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 

Politik er sjældent, for ikke at sige 

stort set aldrig, et tema i denne avis. 

Alligevel har vi tilladt os at komme 

tæt på i denne udgave, da vi har set 

nærmere på regeringens udspil om 

en ny SU-ordning. Læs med i bladet, 

og se hvad denne vil få af betydning 

for dig.            Side 7 

Februar er gået ind i marts og dermed er vinteren kalendermæssigt ovre. Vejret har 

dog skreget af vinter næsten helt til det sidste. Temperaturen har været lav, frosten 

er hængt ved og som på billedet her, har sneet bibeholdt sit tag på kollegiets område 

helt indtil denne weekend. Alligevel er der dog forår i luften. De seneste dage er solen 

for alvor begyndt at vise sig frem med et forårsglimt i sit skin. Finder man et vindstil-

le område i solens skin, ja så fristes man næsten til at sige, at det er ”varmt” og at 

foråret for alvor må lure lige om hjørnet! 



Rengøring af ventilation 
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Så påbegyndes rensningen af ventila-

tionen snart. Dette gøres for at få et 

bedre indeklima og en mindre chance 

for svamp. Det kan dog sagtens svine 

og det er derfor KAB har sendt breve 

ud til alle for at tjekke om de er 

hjemme og derfor give folk en chance 

for at få rengøringen gjort inde fra 

værelserne så der kan dækkes for 

noget af snavset. 

Hvis man ikke kan være hjemme og 

ikke har lyst til at låne sin nøgle til 

KAB kan rengøringen dog stadig fo-

regå men så vil der ikke være dækket 

på værelset og det vil tage noget læn-

gere tid at gøre rent efter. 

Husk dog at selv om man er hjemme 

hele dagen hvor rengøringen af ens 

ventilation sker skal man stadig afle-

vere den tilsendte kuvert og informe-

re om at man er hjemme så rengø-

ringspersonalet ikke skal tjekke ved 

alle for at se om de er hjemme. 

Vi kan kun håbe her fra redaktionen 

at alt sker uden større problemer og 

at ingen af jer ender op med at skulle 

gøre rent fordi I ikke fik sendt kuver-

ten ind. 

            Mikkel, R-66 

Da FC Nybro er rykket op i første 

division, leder holdet efter flere fod-

boldspillere, som vil deltage. Hvis du 

bare kan lide at spille fodbold for sjov 

eller du gerne vil forbedre dit spil, og 

om du er begynder eller rutineret, om 

du forsøger at komme i form eller vil 

nyde de sociale arrangementer, er du 

velkommen til at være med. Der er 

Fakta om             

NybroTidende 
 Ansvarshavende  

redaktører 

Peter Christensen (L36) 

Jakob Jensen (R52) 

Mikkel Lindholmer (R61) 

 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 forbe-

holder sig retten til at rette i ind-

læg, samt fravælge indlæg, der 

ikke synes at have relevans for 

andre. 

Ny sæson lige forude  

for F.C. Nybro! 
træning 2 gange om ugen, officielle 

kampe mod andre hold, samt lidt 

indendørs fodbold. At være en del af 

holdet er en rigtig god mulighed for 

at møde andre beboere fra kollegiet 

og være social - tilmeld dig vores Fc 

Nybro Facebook gruppe i dag! 

Gabriel C5, Træner 



Til stede: Nina C23, Jonas D59, 

Thea D43, Samuel D46, Camilla L01, 

Thomas C21, Peter L36, Nikolaj G04, 

Emine G04, Troels C18, Mikkel J21, 

Sarah G06, Majbritt S05, Jakob R52, 

Louise L33, Lea L15, Claes O52, All-

wein D66. 

Afbud: Anna M45 og Line B57 

Ad 1) Jonas D57 er valgt til ordsty-

rer, og dansk er valgt som sprog for 

mødet. 

Ad 2) 9 stemmeberettigede er mødt 

op  

Ad 3) Referatet fra sidste Beboer-

rådsmøde er godkendt 

Rettelse til punkt 9: Thomas B64 er 

repræsentant for AB-lige, og Line 

B57 er repræsentant for AB-ulige.   

Rettelse til punkt 5: Der er kun udbe-

talt 2900kr til fodboldklubberne.  

Ad 4) Dagsordenen er godkendt  

Ad 5) Økonomi  

Er ikke gennemgået til mødet, da 

kasseren havde meldt afbud.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Der er ingen der ønsker at sponsore-

re multibanen, så hvis nogen har 

nogle forslag til hvad der ellers kan 

gøres er de velkommende til at kon-

takte Camilla L01.  

Der er en række beboere der ønsker 

at rydde op i kældrene og hvis nogle 

ønsker at deltage kontakt Mikkel 

J21. Der skal ikke ryddes op i stole-

rummet. Der varsles om dette inden, 

så der er mulighed for at beboere kan 

fjernes ting fra kældrene.   

Ad 7) Bestyrelsesmøde 

Der har været bestyrelsesmøde ons-

dag d. 05.12.12.  

Alexander er valgt til ny formand, 

Jakob er valgt til næstformand.  

Der er kikket på lejekontrakten, men 

henblik på at ændre kontrakten for 

enkelte lejemål så der kun kan bo en 

på hvert værelse. Der ændres ikke 

for lejligheder, da der her kan være 

børn.  

Der er diskuteret nye kriterier for 

hvordan man søger ind på kollegiet, 

for at forebygge at der er så mange 

der flytter, da dette er en stor økono-

misk udgift for kollegiet, og det går 

ud over det sociale liv på gangene.  

Revisionsprotokollen er godkendt.  

Regnskabet er godkendt. Der er fejl i 

regnskabet, men dette løses så der 

ikke går ud over kollegianernes hus-

leje.  

Det overvejes at gå tilbage til den 

gamle måde at beregne varme og el, 

da den nye måde højst sandsynligt 

ikke kan betale sig.  

Der er sket en fejl i studiekontrollen, 

så mange beboere er ikke blevet god-

kendt, men dette ses der også på, og 

der findes en løsning.   

Oprydning og restaurering af kælder-

rum tages også videre med tilbage til 

bestyrelsen.  

Ad 8A) Brugerkonto på computerne i 

sekretariatet til print  

KælderCaféen vil gerne have lov til 

at få en brugerkonto til computerne i 

sekretariatet. Der skal løbende prin-

tes forskelligt materiale ud til Kæl-

derCaféen, hvilket vil være oplagt at 

gøre på sekretariatets printer og ikke 

som nu hvor materiale til KælderCa-

féen primært printes på DTU. Der er 

tale om højest 10 siders farveprint 

om måneden.  

Der er to i KælderCaféen som har 

nøgle til sekretariatet, og det er der-

for ikke nødvendigt at nogle som ikke 

i forvejen har nøgle får det endnu. 

Fællesprinteren i GH-kælderen, der 

ikke står i sekretariatet, virker ikke 

optimalt. Der kan evt. komme ned og 

printe i sekretariatets åbningstid, så 

der ikke går uvedkommende rundt i 

sekretariatet, hvor der findes fortroli-

ge oplysninger.  

Der kan fremstilles en midlertidig 

løsning indtil den anden printer i GH

-kælderen kommer til at virke igen. 

Der vil komme besked på nybros 

hjemmeside når den virker igen.  

Thea D43 for lov til at printe på se-

kretariatets for KælderCaféen prin-

ter indtil den anden printer virker 

igen.  

Ad 8B) KælderCaféens Regnskab 4. 

kvartal & Årsregnskab 

Se bilag udsendt med indkaldelsen.  

For perioden 01.10.12 – 31.12.12 har 

der været indtægter for 57.947,20kr 

og udgifter for 63.375,24kr, hvilket 

giver en balance på -5.428,04kr.  

Samlet kapital på 10.399,65kr. Målet 

er at ligge på ca. 20.000kr i samlet 

kapital.  

Ad 8C) Udgift til porto på 200 kr. i 

forbindelse med fondansøgninger  

Camilla L01 har i forbindelse med de 

mange fondansøgninger hun har 

sendt ud, for at skaffe penge til mul-

tibanen, haft en udgift på 200 kr. til 

porto, som ønskes at få godtgjort.  

Enstemmigt vedtaget, Camilla for 

udbetalt pengene.  

Ad 8D) Nye trøjer til FC Nybro 

Herreholdet søger om ca. 9000 kr. til 

nye trøjer og shorts for udskiftning af 

de lyserøde til en ny farve. Der vil 

blive forsøgt at finde bedst mulige 

tilbud. 

Der har været afstemning på holdet, 

og flest ønsker nye trøjer i anden far-

ve. Holdet er også rykket op i første 

dimension, og ønsker dermed nogle 

nye, pænere trøjer.  

Der efterlyses et budget, men det 

forventes at det kommer til at koste 

mindre end 9000kr.  

Det er to år siden at der blev købt 

trøjer, og der er stadig nok trøjer til-

bage, så det er pga. farven at der ger-

ne vil købes nye.  

Der er ikke bestemt ny farve endnu.  

Dette problem vil være tilbageven-

dende, da der altid er nogle der vil 

være utilfredse. Ellers skal der sæt-

tes nogle grænser for hvor tit man 

skal vælge nye farver.  

Der stilles forslag om at nogle på kol-

legiet kan sy trøjerne, men det kan 

højst sandsynligt ikke betale sig, og 

der ud over er det svært at finde nog-

le der har lyst til bruge så meget tid 

til på det.  

For: 2  

Imod: 3  

Blankt: 6 

Af dem der stemte blankt eller i mod 

var der 7 der var imod at de skulle 

skriftes ud kun pga. farven.  

Forslaget er nedstemt.  

Ad 8E) Nyt depotrum til pigefodbold-

Referat af Beboerrådsmøde 5. februar 2013 
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holdet.  

Udstyret som opbevares i pigefold-

boldholdets gamle depotrum for-

svinder, så derfor søges der om et 

låst rum, hvor udstyret kan opbeva-

res. 

Lige nu opbevares tingene i pigefod-

holdtrænerens lejlighed.  

Der stilles forslag om at låsen kan 

laves, da den lige nu ikke virker.  

Der er mange ledige depotrum, som 

dog skal restaureres. Dermed kan 

fodboldholdene få hver deres rum.  

Der gås til Lars Kaj og bedes om en 

ny lås, og om et nyt depotrum.  

Ad 8F) Klagenævnets klage over 

kældercafeen 

KælderCaféen har modtaget en kla-

ge fra en beboer over gentagende 

larm og opførelse af personer som 

forlader KælderCaféen. Holdningen 

til denne klage og KælderCaféens 

rolle i dette ønskes diskuteret 

(mailen er blevet tilsendt alle beoer-

rådsrepræsentanter).  

Diskussion om eksamensperioden 

har været oppe og vende mange 

gange, og der har været mulighed 

for alle at deltage i denne diskussi-

on, og derfor diskuteres denne del 

ikke igen.  

I mailen ønskes der at der skal stå 

vagter uden for KælderCaféen for 

at forhindre at folk larmer mv. så 

beboerne på JK ikke bliver generet.  

Der kan ringes til klagetelefonen i 

KælderCaféen, men bartenderne er 

ikke gode nok til at tage den, men 

dette er også typisk fordi der er 

travlt og telefonen ikke høres. Der 

ønskes en mobiltelefon, men dette 

er ikke sket endnu.  Der kan evt. 

installeres lys i baren som blinker 

når telefonen ringer.  

Når KælderCaféen lukker går en 

bartender med op og prøver så vidt 

muligt at få folk væk fra KælderCa-

féen, og under en åbning går en 

bartender jævnligt op og tjekker 

hvad der sker uden for. Det ønskes 

at der oftere går bartendere op og 

tjekker hvad der sker uden for.   

Mailen er kun videresendt så der 

kunne blive orienteret på hele kol-

legiet om at folk ikke er gode nok til 

at respektere folk der sover når de 

går fra KælderCaféen.  

Musikniveauet er hævet så man 

ikke kan høre telefonen, og det 

ønskes at musikniveauet sænkes 

igen.   

Det opfordres til at man evt. går 

ned i baren og gør opmærksom på 

problemet når det er der, så der 

kan gøres noget ved det med det 

samme.  

Baren er til for at samle festen, og 

undgå fester på hele kollegiet.  

Det er primært udendørs der er 

problemer. 

Der stilles forslag om en rygekabi-

ne i KælderCaféen, men det er alt 

for dyrt til at det kan lade sig gøre.  

Det skal huskes på at alle der er i 

KælderCaféen er frivillige og det 

ikke nødvendigvis deres ansvar at 

tage sig af fulde folk der ikke kan 

opføre sig ordentlig på vej hjem fra 

en fest, men det er KælderCaféens 

ansvar at politiet ikke bliver til-

kaldt. 

Det foreslås et ’standard’ svar som 

kan sendes når Kælgenævnet 

modtager en klage, hvor der infor-

meres om hvad den generede per-

son selv kan gøre. Klagen vil na-

turligvis også stadig behandles 

s o m  f ø r .  

Denne klage tages også op på næ-

ste bartendermøde i KælderCafé-

en.  

Ad 8G) Orientering omkring ny-

oprettet idrætsforening på Nybro-

gårdkollegiet.  

Der er blevet oprettet Nybrogård-

kollegiets idrætsforegning, som 

lige nu inkludere de to fodbold-

hold. Dette giver holdene mulig-

hed for at leje baner uden for kol-

leiget.   

Ad 8H) Ny nøgleperson  

Thomas C21 træder tilbage og 

Troels C18 er den eneste der stil-

ler op og er dermed valgt. Han 

planlægger at blive boende i 

mindst 3 år, og han er på kollegiet 

ofte. Han studerer elektro på 

DTU.  

Ad 9) Nye medlemmer og supple-

anter 

Mikkel K43 træder tilbage pga. for 

meget fraværd fra JK-ulige.  

Jakob R52 træder tilbage, og 

Emine G04 træder ind for CDG-

lejlighederne.  

Ad 10) Evt. 

Der ønskes et sted hvor man kan 

stille ting/møbler hen, som ikke 

er uden for, fx en kælder, så det 

kan gives væk til folk udefra som 

har brug for det. Normalt tages 

de gode møbler fra, som gives til 

fx studerende fra udlandet der fx 

ikke har en seng. Meget af det der 

er smidt ud er smidt ud fordi det 

er ubrugeligt. Hvis der skal laves 

en kælderrum med dette skal der 

være en person der er ansvarlig, 

Allwein D66. Allwein snakker 

med Mikkel i forbindelse med 

oprydningen i Kælderne.  

Det er ikke i orden at havde dør-

måtter, sko mv. uden for døren. 

Dette er et problem for rengø-

ringspersonalet.  

Der ønskes en ny sæbe til maski-

nen der bruges til gulvvask, da 

den lugter virkelig dårligt.  

Ubrugt rum i CD kælderen øn-

skes renoveret til et hyggerum 

med sofaer, spil, bordfodbold mv. 

Der kommer ikke til at være no-

get musik, øl mv. i kælderen. Det 

skal være et rum hvor der kun 

slappes af, og det er kun for kolle-

giets beboere. Der skal ønskes en 

lås på døren. Der skal også tjek-

kes for brandfare i rummet. Rum-

met bruges jævnligt til at spille 

bordtennis, dette kan evt. rykkes. 

Der gås videre med dette.  

Bestyrelsen vil gerne være med 

på et møde i beboerrådet, dette 

bliver mandag d 8. april 2013.  

Hjemmesiden skrives om, så den 

er nemmere at finde ud af ved 

fremleje.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 

tirsdag d. 6. marts 2013 kl. 19.00 

i GH-kælderen. 

Punkter til dagsordnen skal være 

indgivet via webformular til se-

kretæren, Nina C23, senest d. 

24. februar 2013 kl. 12.00.  

Der stilles forslag via nybro.dk > 

For beboere > Beboerrådet, hvor-

under der findes et punkt, som 

hedder ”Mail Beboerråd”. 

Tak for god ro og orden! 



SIDE 5 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR.  2  



SIDE 6 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR.  2  

Radiomarkens fremtid 

skellige interessenter i Radiomarken 

er man dog gået over til får i stedet 

for. Man regner således med, at der 

alt i alt vil komme til at gå 15-25 får 

på Radiomarken. Disse vil normalt 

være fordelt i de to bokse med flest i 

den største mod nord. Ved speciale 

begivenheder, fx ved rollespil, vil 

man forsøge at flytte alle får ned i 

den sydlige indhegning. 

 

Som reglerne er i øjeblikket skal hun-

de være i snor mens de luftes på Ra-

diomarken. Fremover er det tanken, 

at hunde gerne må befinde sig i ind-

hegningen sammen med fårene, men 

at hundene også til den tid skal være 

i snor. Dette må man så håbe at folk 

kan leve op til, da man ellers kan 

forestille sig nogle svært uheldige 

situationer i fremtiden mellem hunde 

og får i indhegningerne. 

Foruden disse større overskrifter, så 

vil man fjerne en del af bevoksningen 

på Radiomarken, da denne var mere 

sparsom tilbage i 1993. Ydermere vil 

man forsøge at gøre indhegningen så 

naturtro som mulig, altså intet grimt 

industrihegn eller lignende, der kom-

plet vil ødelægge harmonien.  

 

Der har været én formel og gennem-

arbejdet klage samt adskillige stærkt 

kritiserende ytringer over de udspil 

der er blevet lagt frem hidtil. Den 

sidste høring er overstået og nu er 

der blot tilbage at vente på en ende-

lig afgørelse, der træffes af trafik– og 

teknikudvalget. 

Klagerne er især gået på indhegnin-

gernes størrelse og deres begræns-

ning af offentlighedens adgang til 

området, hvilket ifølge den oprindeli-

ge fredning af området, ikke må fore-

komme. Fredningen skulle netop sik-

re denne tilgængelighed, hvilket nog-

le mener at dette tiltag strider imod. 

Det er blevet foreslået fra flere sider, 

at minimere den øverste indhegning, 

ved i stedet at skære toppen fra ca. 

ved den gule streg. Dette vil sikre et 

åbent område til nemmere benyttelse 

i de fleste brugstilfælde på nuværen-

de tidspunkt såsom rollespil og spej-

derlejre. 

Jakob, R-52 

Skal man fremhæve Nybrogård Kol-

legiet for noget helt specielt, så er det 

ofte ikke til at komme uden om de 

skønne omgivelser vi har her i natu-

ren. Disse omgivelser har i mange år 

været fredede i forsøget på at bevare 

dem som de var engang. 

Netop denne fredning ser dog nu ud 

til at ændre på nogle af de selvsam-

me omgivelser. Gladsaxe Kommune 

har således efter indstilling fra Skov– 

og Naturstyrelsen igangsat en pleje-

plan, der har til formål at få området 

tilbage i den forfatning, hvori det 

befandt sig ved fredningens oprindel-

se tilbage i 1993.  

Men hvad indebærer dette så? Og 

hvordan vil det påvirke os her på 

kollegiet? Det vil vi forsøge at skitse-

re herunder. Dog tages der forbehold 

for, at intet endnu er endeligt beslut-

tet, men at denne skitsering er hvad 

det ser ud til at blive på nuværende 

tidspunkt. 

 

Et af de helt store punkter i denne 

plejeplan er hvordan man sikrer et 

bedre dyre– og planteliv på Radio-

marken. En stor bekymring er rugen-

de fugle, der bygger redder i det høje 

græs henover sommeren. I de foregå-

ende år har man slået dette græs 

med maskiner, hvilket man nu vil 

forsøge at lave om på ved at sætte 

græssende dyr ind på området i ste-

det. 

 

Dette kræver naturligvis at der sæt-

tes en indhegning op for at holde dis-

se dyr inde på Radiomarken. Den 

nuværende plan går på, at man vil 

opføre to indhegninger, en lille mod 

syd og en større mod nord (op mod 

kollegiet). Disse indhegninger er ad-

skilt ad en nuværende sti i midten, 

sådan som det fremgår af billedet til 

højre. Som adgangsvej til indhegnin-

gerne placeres en lang række låger 

langs hegnet, således at man kan 

komme til og fra området i alle sider 

og hjørner. Disse låger tænkes at væ-

re selvklappende, således at dyrene 

ikke pludseligt er ude for indhegnin-

gen. 

I første omgang var planen at disse 

dyr skulle være en flok køer. Efter 

adskillige klagende ytringer fra for-



SIDE 7 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR.  2  

Tidens politiske bevægelsesmønstre 

er med få nævneværdige undtagelser 

stort set irrelevante for kollegiets 

daglige drift og kollegianernes hver-

dag. Vi har vores egne interne begi-

venheder og problemstillinger, hvor 

disse også i så stort omfang som mu-

ligt er repræsenteret i NybroTidende, 

og derfor vil man heller ikke finde 

emner med politisk indhold i bladet. 

Hvad den siddende regering går og 

finder på, fortjener ikke spalteplads 

her; måske undtagen i ét tilfælde. 

Nemlig SU. 

 

Spørgsmålet om SU er i stand til at 

transcendere — om man vil — politik 

og de konkrete politikere, der vil om-

strukturere den, da SU for mange 

studerendes vedkommende i hele 

landet er (d)en altafgørende ind-

tægtskilde, hvilket også må gælde 

her på kollegiet. Denne artikel vil 

imidlertid ikke give sig i kast med 

hverken at revse eller glorificere den 

siddende regering, idet spørgsmålet 

om SU så ville komme til at handle 

om politik og ikke om de konkrete 

problemstillinger, der medfølger for 

den enkelte her på kollegiet. 

 

Politik kom da også til at præge kol-

legiet i spørgsmålet om solvarmean-

læg, da den siddende regering ønske-

de at ændre i nettomåleordningen. 

Umiddelbart har SU og nettomåle-

ordningen ikke meget tilfælles ud 

over økonomien for kollegianerne. 

Men det er også i disse tilfælde, at 

sådanne ellers rendyrkede politiske 

spørgsmål bliver aktuelle for os. Af 

samme grund vil kun de økonomiske 

aspekter i et politisk spørgsmål berø-

res her. 

 

Og nu til sagens kerne: Hvad får re-

geringens seneste udspil af konse-

kvenser for alle, der studerer, eller 

skal begynde på en ny uddannelse? 

Det udformer sig i otte forslag, der 

kommer til at træde i kraft — nogle i 

juli 2014 og 2015 og andre i juli 2016. 

En ny uddannelse skal i den forbin-

delse forstås som en ungdomsuddan-

nelse, bacheloruddannelse og kandi-

datuddannelse. Er man allerede i 

gang med en af disse uddannelser, vil 

de nye regler ikke påvirke din SU for 

den pågældende uddannelse. 

1. Hvis den studerende efter ad-

gangsgivende eksamen (gymnasiet, 

HF osv.) bruger mere end to år på at 

begynde på en videregående uddan-

nelse, vil den studerende kun få SU i 

overensstemmelse med den normere-

de studietid for det pågældende stu-

die. Så hvis et givet studie tager tre 

år, får man kun SU i de tre år. Har 

man brug for flere penge til sit studie 

ud over dette, kan man ansøge om 

SU-lån til formålet. Dette forslag 

træder i kraft i juli 2014. Men hvis 

man har en adgangsgivende eksamen 

senest fra 2011, kan man i juli 2014 

alligevel påbegynde en videregående 

uddannelse ud fra de nuværende reg-

ler. 

 

2. Jævnfør de nuværende regler op-

hører SU-udbetalingerne, hvis man 

ikke har været til eksamen inden for 

12 måneder. Dette vil fra juli 2016 

blive skåret ned til seks måneder. 

Kriteriet for inaktivitet ses ud fra 

optjeningen af ECTS-point i forhold 

til den normerede studietid. Det vil i 

juli 2014 heller ikke være muligt at 

tilmelde sig et fag uden at blive til-

meldt eksamen i faget. Man kan af 

samme grund ikke afmelde sig eksa-

men, da det vil tælle som et forsøg. 

Der vil dog være plads til at søge di-

spensation for dette i ”særlige tilfæl-

de”. 

 

3. Meritreglerne ændres, så at det 

skulle blive lettere at få overført fag. 

Det påvirker dog ikke SU’en direkte. 

Disse regler vil træde i kraft i juli 

2014. 

 

4. Universiteterne får mere eller min-

dre i støtte, alt efter om de studeren-

de er i stand til at gennemføre en 

uddannelse på normeret tid eller ej. 

Dette forslag træder dog først i kraft 

i 2020. 

5. I dag er det muligt at få ubegræn-

set SU til suppleringskurser (GSK), 

men fra juli 2014 vil man kun kunne 

få SU til de såkaldte ”turbokurser”, 

og det vil ikke længere være muligt 

at få SU til enkeltkurser på et gym-

nasium eller HF, hvis man allerede 

har afsluttet en gymnasiel uddannel-

se. 

 

6. Fra 1. juli 2015 vil der være et loft 

på, hvor mange ungdomsuddannelser 

man kan påbegynde og afslutte med 

SU—dette loft er sat til fem ung-

domsuddannelser. 

 

7. SU’en ændres for hjemmeboende 

studerende og justeres ud fra foræl-

drenes indkomst. Dette har af gode 

grunde ikke megen relevans for kolle-

gianerne på Nybrogård. Disse regler 

træder i kraft i juli 2015. 

 

8. SU-beløbet stiger ud fra de nuvæ-

rende regler hvert år med en fast 

takt, der er højere end andre overfør-

selsindkomster, men fra perioden 

2016-2023 vil dette ikke længere væ-

re tilfældet. I stedet vil den faste takt 

blive reguleret, så at den kommer til 

at ligne takten for de andre overfør-

selsindkomster. 

 

Da det er god akademisk skik at an-

føre det kildemateriale, man har an-

vendt i research, vil jeg af samme 

grund også vedlægge et link fra 

”FIVU” (Ministeriet for Forskning, 

Innovation og Videregående Uddan-

nelser) til de interesserede. Bemærk 

venligst, at kilden er politisk farvet: 

 

http://fivu.dk/publikationer/2013/filer

-2013/bedre-igennem-uddannelserne-

reform-af-su-systemet.pdf 

              Af Peter, L36 

Et Spørgsmål om Penge 



Onsdag den 6. marts 2013 kl. 19 i 

GH – kælderen 

 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer og sprog 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

4) Godkendelse af dagsorden 

5) Økonomi 

6) Øvrige meddelelser 

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dags-

orden for det næste 

8) Indkommende punkter 

a. Ølklubben søger om 780kr til ind-

køb af diverse redskaber. 

Se bilag.  

Fremsat af Martin G06. 

 

b. Nyt alarmanlæg til GH 

Alarmanlægget i GH er efterhån-

den 10+ år gammelt og går efter-

hånden i fejlmode hver 15. dag. 

LindPro har forsøgt sig at reparere 

systemet, men uden held, da de 

ikke længere har mandskab der 

kender anlægget. Der findes to til-

bud på et nyt anlæg inden mødet. 

(Ikke forsikringsgodkendte anlæg). 

Fremsat af Mikkel J21 

 

c. Kano og kajakklubben søger om 

10.000kr til reparationer og vedli-

geholdelser. 

Se bilag.  

Fremsat af Ask M47. 

 

9) Evt. indvalg af nye medlemmer 

og suppleanter, herunder oriente-

ring 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 Beboerrådsmøde 
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Bordfodbold og pool turnering 
Så blev der afgjort turneringer 

nede i kældercafeen. Der var mødt 

rigeligt op til at se hvem der ville 

vinde og selvom flere af spillerne 

blev mere og mere fulde efterhån-

den som aftenen skred frem endte 

vi alligevel op med nogle vindere 

til sidst. For pool turneringen 

vandt William efter en serie af 

meget tætte kampe og flere af 

hvad han selv mente var dårlige 

skud. 

På den anden side vandt duoen bestå-

ende af Kasper og Thomas i bordfod-

bold turneringen. 

Vinderne fik deres navn ingraveret i 

kældercafeens pokaler og en flaske 

sprut til at fejre med. 

Desværre kunne den ene af pokalerne 

ikke åbnes og drikning fra pokalerne 

blev desværre ikke til noget. 

Dog ændre det ikke på at man sag-

tens kan hygge sig med en flaske 

sprut så de har nok haft en god af-

ten. 

 

             Mikkel, R-66 
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Før den kollegiestore mailliste blev 

fjernet/erstattet af kollegiets forum 

var der mange der brugte den til at 

give ting væk/sælge ting. 

Nu er der kommet et godt alternativ 

da Allwin er kommet med et forslag 

om, at der bliver afsat et kælderrum 

til at give ting væk gennem. Ideen er 

inspireret af facebook siden ”Free 

Your Stuff Copenhagen” hvor man 

kan skrive  ind for at give ting væk 

eller spørge andre om de har det man 

leder efter. 

Ifølge Allwin håber han på at de har 

kælderrummet inden for den næste 

måned men der kan dog ikke loves 

noget endnu. Han håber dog at det 

går hurtigt så der ikke går så mange 

ting til spilde ved at folk smider møb-

ler ud der ellers sagtens kan bruges 

af andre. 

Et lignende initiativ findes i forvejen 

på kollegiet i form af den bogreol der 

findes nede omkring vaskerummet 

hvor man kan lægge bøger man alli-

gevel ikke har tænkt sig at læse igen. 

”Free Your Stuff Copenhagen” funge-

re på den måde at man uploader et 

billede af det man gerne vil af med 

og skriver hvor man bor. Herefter 

bliver det så hentet på et aftalt tids-

punkt hvis der er nogen der gerne vil 

have det. 

På den måde har personer som All-

win allerede givet mange ting væk til 

andre. Tingene kommer i høj grad 

fra forskellige personer på kollegiet 

der smider ting ud som Allwin så 

samler sammen og giver videre til 

folk der kan bruge dem. De fleste af 

disse ting er stadig i fin stand og kun 

smidt ud fordi ejeren ikke længere 

vil have dem og derfor smider dem 

ud. 

Hvis man er interesseret i denne 

form for genbrug kan man med for-

del se på faceboook grupper som 

”Free Your Stuff Copenhagen” eller 

internet sider som freecycle.org eller 

storskrald.dk, som begge er sider  

hvor man kan give ting man ikke har 

brug for til andre der kan bruge dem. 

 

Billederne her er alle ting som All-

win har lagt ud på ”Free Your Stuff 

Copenhagen” og har givet videre. 

Som det kan ses er de alle i god 

stand og de kan sagtens bruges man-

ge år endnu.  

 

 

 

             Mikkel, R-66 

Genbrug på kollegiet 
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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. 

Ingredienser til 4 personer 

 3 Løg  

 Peberkorn  

 1tsk Ingefær  

 4 Hvidløgsfed  

 2 spsk Tomatpuré 

 2 spsk Karrypulver 

 1 Kanelstang 

 1 Røde chilier (tørrede) 

 1 ds Kokosmælk (1 stor eller 2 små dåser usødet 

kokos) 

 2 dl Kyllingefond (fra den kogte kylling) 

 4 Tomater (hakkede) 

 1 hel kylling 

 1⁄4 dl Frisk korinder 

 1 Citron (saften herfra) 

 3 spsk Olie 

 Salt og Peber (friskkværnet) 

 Mintblade eller koriander (til at toppe retten med) 

Der er ikke noget bedre end en god madklub på kolle-

giet og det er netop det jeg vil slå et slag for i denne 

måneds klumme. Godt nok kræver det lidt mere at 

lave mad til 10 eller 15 personer, frem for 1, men i det 

store hele syntes jeg det kan betale sig. Der sker noget 

når man deler et måltid med mennesker man holder 

af og lever meget tæt med. Månedens ret er opstået på 

baggrund af en virkelig hyggelig madklub, som opstod 

meget impulsivt en søndag eftermiddag. Den oprinde-

lige opskrift er fra nettet, men jeg har som altid juste-

ret den lidt.  

Velbekomme 

Tip:  

Hvis du har god tid, bliver retten kun bed-

re af at koge lidt længere.  

Fremgangsmåde 

Kog kyllingen sammen med peberkorn og et enkelt løg 

(som bare er delt en enkelt gang).  Når kyllingen er kogt  

pilles den (husk at gemme kogevandet).  

Hak løg, hvidløg og ingefær fint og steg det for lav var-

me, til det er gyldnet.  

Tilsæt derefter tomatpuréen, karry, kanelstangen og 

chilierne og vend det godt rundt. Smag til med salt og 

peber og hæld bagefter kokosmælken og kyllingefonden i, 

mens det bringes op at koge. Lad det simre i ca. 20 min. 

eller til det er blevet tykkere. 

Tomater, kyllingestykker, koriander og halvdelen af ci-

tronsaften tilsættes. Lad det koge i 10-15 min. 

Smag retten til med resten af citronsaften, salt og peber, 

pynt med mynte og koriander og server den varm. 

Serveres med ris og evt. et godt stykke brød.  

Nyd maden! 
NybroTidendes madklumme:  

Denne måned:  
Kylling i Karry 



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 

Jesper, C38  Rasmus, M49 

Andreas, D52    

Filmklub  Fodboldklub 

Christian, M61  Gabriel, C5 

Qi Hu, M41  Jakob, R52 

Nybro running FC Nybro Chicks 

Jakob, R52  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 

Anne-Louise N36 

 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 

Troels, C18  CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (42 18)  

Tlf: 50 44 10 90  Cykelværksted 

Andreas, M06  LM-Kælderen 

Tlf: 46 97 (47 43)  

Tlf: 24 44 75 98  Klapstole 

Alexander, G28   Stig, S5 

Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  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: Amanda, E22 

Næstformand: Nina, C23 

Kasserer: Samuel, D46 

Sekretær: Chelina, G02 

Frit medlem: Jacob, G02 

Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 

Suppleant: Maria, J34 

Administration 

Kasserer 

Anna, M45 

annanyengaard@gmail.com 

 

Beboerrådssekretær 

Nina, C23 

sekretaer.nybrogaard@gmail.com 

Revisorer 

 

NybroTidende 

Jakob, R52         

Mikkel, R61 

Peter, L36 

Nikolaj, G04 

tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/fremleje 

Kontortid mandag kl. 19:00-

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

GH-kælderen.  

Tlf: 4400 

 

Klagenævn 

Kontortid: Onsdag 19:00- 

19:30 i GH-kælderen. 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

Netværkskontor 

Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i 

GH-kælderen. 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

Grønt Kollegium 

Jakob, R52 

Majbritt, S5 

 

 

 

 

 

 

 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Bestyrelsen 

Camilla, L1 (formand) 

Andreas, D52 

Thomas, C-22 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand:   Jonas, D59   

AB-ulige:   Line, B57 

          

AB-lige:      Thomas, B64 

           

CD-ulige:   Jonas, D59  

            

CD-lige:     Thomas, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige:    Sarah, G6 

          

EF-lige:       

     

GH-ulige:     

     

GH-lige:       

          

JK-ulige:    

          

JK-lige:     Maria, J34  

     

LM-ulige:  Christian, M61 

      Qi, M41 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        

           

NO-ulige:   Thea, D43 

           

NO-lige:     Claes, O52 

           

PR-ulige:    Hilbert, P23 

       Gitte, P15 (sup.)  

PR-lige:        

     

ST-ulige:       

           

ST-lige:         

           

Lejligheder: 

C, D og G:   Emine, G04 

           

H og L:       Hallur, L10   

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 C3, Mikkel R61 og Peter L36 (redaktører) 

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 

Django Unchained — Intet Nyt under Solen? 

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. 

Jeg plejer normalt ikke at anvende 

bibelcitater i mine filmanmeldelser, 

da det mere hører det teologiske 

miljø til — og for dem, der er blevet 

lidt rustne i Det Gamle Testamen-

te, skal det nævnes, at citatet stam-

mer fra Prædikerens Bog — men 

her synes det at passe ret godt, og 

hvis man kender til Quentin Taran-

tinos filmografi og stil, er man må-

ske også klar over, hvor jeg vil hen 

med citatet. 

Jeg havde fornøjelsen at se Django 

Unchained sammen med en god 

kammerat kort efter den danske 

premiere, og forventningerne var 

da også tårnhøje, hvilket skyldes 

Tarantinos tidligere store klassike-

re såsom Kill Bill, Pulp Fiction og 

Reservoir Dogs, og det var måske 

også grunden til, at forventninger-

ne dårligt kunne blive indfriet den-

ne gang. 

 

Filmen handler kort og godt om en 

slave ved navn Django (Jamie 

Foxx), der bliver befriet — og efter-

følgende kommer i lære som dusørjæ-

ger hos Dr. King Schultz (Christoph 

Waltz), en tidligere tandlæge fra Tysk-

land. Django leder efter sin kone 

(Kerry Washington), der befinder sig 

på en bomuldsplantage i Mississippi, 

der styres med hård hånd af dets ejer 

(Leonardo DiCaprio), men meget af 

filmen handler også om, hvordan Djan-

go og Schultz støver samfundsforbry-

dere op for at fange dem enten døde 

eller levende. Jeg afslører i den forbin-

delse ikke for meget ved at sige, at det 

oftest ender med særdeles blodige 

dødsfald, da alt andet slet ikke ville 

være i Tarantinos ånd. 

Deri ligger måske også selve problemet 

for filmen, der i sig selv bestemt ikke 

er dårligt lavet. Men mange af elemen-

terne er set før: Man har allerede en 

god idé om, hvad der vil ske undervejs 

i filmen, hvis man for eksempel har set 

Kill Bill. Tarantinos forkærlighed for 

at blande B-filmelementer sammen 

med et professionelt udført æstetisk 

blodsorgie er der i den forbindelse ikke 

noget nyt i. Men det gør måske ikke så 

meget, hvis man blot dømmer filmen 

udelukkende ud fra et underhold-

ningsparameter — for underholden-

de er den. Scenografien er som altid 

udsøgt, og det er en fornøjelse at se 

Django og Schultz i arbejde som 

hårdkogte dusørjægere.  

Tarantino kommer dog også ind på 

nyt territorium med sin seneste film 

alligevel, da ”Django” er hans første 

egentlige western, og så er filmen 

kronologisk set bygget lineært op i 

modsætning til en del af hans andre 

film, der består af flere små histori-

er, som tilsammen udgør det samle-

de plot – nok bedst kendt fra Pulp 

Fiction. Men Tarantino har før hen-

tet inspiration i westerns til sine 

andre film, så indgangsvinklen er 

måske ny, men fremgangsmåden er 

stadigvæk den samme. Jeg giver 

filmen 3 ud af 6 stjerner. Når den 

nu ikke får mere end det, er det for-

di, jeg havde håbet på mere innova-

tion fra Tarantinos side — filmen er 

dog stadig værd at se for den blotte 

underholdnings skyld. Men der er 

virkelig intet nyt under solen denne 

gang.              Af Peter, L36 


