
Årgang 40 Nr. 3 

NybroTidende 

KælderCafeen holder fødselsdag lørdag den 13. april med masser af konkurrencer og 

sjove lege. Derudover går der seriøse rygter om diverse gratis udskænkninger mm.. 

Kom ned og vær med fra kl 21 og helt frem til kl 05!             Side 9 

April 2013 

Er du interesseret i ølbrygning? 

Øl-klubben er igen oppe at køre, men 

dog hidtil kun med få medlemmer. 

Har du en interesse i øl-brygning, så 

meld dig på banen. Alt udstyret er i 

orden, og de nuværende medlemmer 

giver gerne en hjælpende hånd til at 

komme i gang.            Side 2 

Ny fodboldsæson lige om hjørnet 

Er du ved at være forårsklar? Begge 

kollegiets fodboldhold gør sig klar til 

sommerens fodboldturneringer, hvor 

begge hold nu spiller i bedste række. 

Træningen starter sidst i april med 

træning flere gange ugentligt. Læs 

mere inde i bladet          Side 6 

Bestyrelsen gæster Nybrogård 

En række af bestyrelsens medlem-

mer deltager på denne måneds 

beboerrådsmøde. Læs deres agen-

da inde i bladet, og få diskuteret 

med din repræsentant, hvad du 

mener er den rigtige vej for kolle-

giet fremadrettet!       Side 7 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Ølklubben lever 

stadig efter at de 

fik penge ved sidste 

møde. 

 

Kano– og kajak-

klubben har mod-

taget 10.000 til re-

paration og vedli-

geholdelse af kano-

erne. 

 

Der kan være nye 

tv-kanaler på vej. 

YouSee har leveret 

et billigt tilbud. 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  
Mandag d. 8. april 2013 

kl 19:00 i GH-kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 
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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 

forbeholder sig retten til at 

rette i indlæg, samt fravælge 

indlæg, der ikke synes at have 

relevans for andre. 

Mange ved det måske ikke, men på 

Nybrogård Kollegiet har vi adgang til 

et lille bitte lokale i D-kælderen, 

hvorfra der med stadigt jævnere mel-

lemrum emmer duften af malt og 

humle… Der brygges øl! Hvis du også 

er træt af at drikke kedelige, masse-

producerede pilsnere, har en smag for 

god øl, og vil prøve om du selv kan 

lave noget der smager lækkert — så 

er bryggerklubben noget for dig! Vel-

kommen til disse velsmagende sider. 

Udstyr 

I bryggerset har vi alt det nødvendi-

ge, som skal til for at brygge øl, cider, 

vin, mm. i portioner på ca. 20 L. Ud-

styret dækker bl.a. over: 

 Saftkoger med indbygget varme-

Har du en indre 

øl-brygger i ma-

ven? 

legeme, 

 Mæsknings si til saftkoger, 

 2 x 30 L. gæringsspande + di-

verse vinballoner, 

 Vandlåse, 

 Termometer, 

 Hydrometer til måling af mas-

sefylde, 

 Nedkølingsspiral i kobber, 

 mm. 

Vision 

I øjeblikket bliver faciliteterne kun 

jævntligt benyttet af to medlemmer. 

Såfremt interessen stiger, vil der 

bliver udviklet en skema-ordning, så 

man opskriver sig til at benytte loka-

let. Jo flere bryggere, jo bedre kan 

man lære af hinandens erfaringer, og 

erfaringer betyder alt indenfor hjem-

mebryg! 

Brugen af udstyret, og især de tekni-

ske detaljer omkring processen at 

brygge øl, har en stejl indlæringskur-

ve. Derfor er det ikke blot at få ad-

gang til rummet, og så ellers gå løs. 

For nye potentielle medlemmer, stil-

les der et simpelt krav: Du skal gøre 

dit hjemmearbejde og læse lidt om 

processen. På den måde kan det ar-

rangeres, at et eksisterende medlem 

kan assistere dig med brygningen af 

din første øl, men hvor du stadig 

selv sidder bag rattet. 

Martin, G-6 

Ny redaktør søges! 
Tilbage i sommers overtog en ny re-

daktion tøjlerne for dette blad efter 

en årrække med Cecilie ved roret.  

Redaktionens tre medlemmer er dog 

nu på vej til at blive reduceret til blot 

2, da Peter desværre har måttet 

trække sig grundet for stort arbejds-

pres på studiet. Derfor søger vi nu en 

ny redaktør, der kan træde ind i hans 

sted! 

 

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 



Onsdag d. 6. marts 2013 i GH-

kælderen  

Til stede: Nina C23, Thea D43, Sa-

muel D46, Camilla L01, Mikkel J21, 

John Botting (bestyrelsen), Louise 

L33, Lea L15, Alexander G28, Niko-

laj G04, Emine G04, Troels C18, Line 

B57, Lars Kaj, Maria J34, Thomas 

C22, Sarah G06, Martin G06, Ask 

M47, Anna M45, Peter N36.  

Afbud: Jonas D59, Majbritt S05 og 

Claes O52  

Ad 1) Mikkel J21 er valgt til ordsty-

rer, og dansk er valgt som sprog for 

mødet.  

Ad 2) 11 stemmeberettigede er mødt 

op  

Ad 3) Referatet fra sidste Beboer-

rådsmøde er godkendt  

Ad 4) Dagsordenen er godkendt  

Ad 5) Økonomi  

Der står 101.356 kr. på NYK’s konto 

og 192.776 kr. på netværkskontoen.  

Der er blevet udbetalt penge til fit-

nessgruppen i december. Der er ud-

betalt løn for 2.100kr for januar og 

februar.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Der er fire swtichers der skal skrif-

tes, og disse koster mere end de gam-

le, da de gamle ikke kan fås mere.  

Kageudvalget har afholdt møde, og 

der er kagefestival igen d. 20 april 

2013.  

Der har været en artikel i Nybroti-

dende angående hyggerum i CD-

kælderen. Der kommer en liste ud 

med forslag til ting der kan være i 

rummet.  

Printeren i GH-printeren virker igen. 

Ad 7) Bestyrelsesmøde  

Der har ikke været bestyrelsesmøde.  

Ad 8A) Ølklubben søger om 780kr til 

indkøb af diverse redskaber.  

Se bilag udsendt med indkaldelsen.  

Der skal bl.a. bruges penge på ny 

slange til hævert, flaskevasker, rø-

reskål, elektronisk køkkenvægt mm.  

Det er tidligere diskuteret om hvor-

vidt ølklubben skulle havde penge, 

da der ikke er så mange medlemmer, 

lige pt er der kun to medlemmer. Der 

er kommet et punkt op på hjemmesi-

den om ølklubben, og der har været 

en artikel i Nybrotidende. Der ønskes 

at der kommer mere reklame for 

ølklubben, så beboerne er klar over 

at den eksistere.  

Imod: 4, For: 5 og Blankt: 2  

Ølklubben for de 780kr, men det øn-

skes at der gøres meget mere op-

mærksom på at klubben eksistere så 

der kan komme flere medlemmer.  

Ad 8B) Nyt alarmanlæg til GH  

Alarmanlægget i GH er efterhånden 

10+ år gammelt og går efterhånden 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 er fundet to tilbud på et nyt an-

læg, som er udsendt pr mail af Mik-

kel J21.  

LindPro har givet et tilbud på 

7.814kr eksl moms, som ikke er bun-

det af abonnement. Denne sender 

sms til udvalgte beboere, der herefter 

tager sig af problemet.  

G4S har givet et tilbud på 3.825kr 

eksl moms, som skal havde en tele-

fonforbindelse og kobles til kontrol-

centralen. Yderligere koster det 

180kr om måneden. Her skal der og-

så laves en ny telefon i lokalet, hvil-

ket også er en ekstra udgift.  

Evt. kan pengene fra mobilantennen 

bruges til alarmsystemet.  

Punktet sendes videre til bestyrelsen.  

Ad 8C) Kano og kajakklubben søger 

om 10.000kr til reparationer og vedli-

geholdelser.  

Se bilag udsendt med indkaldelsen.  

Der er to kanoer som skal repareres. 

Der ud over skal der udskiftes red-

ningsveste og indkøbes to kanovogne.  

Der er problemer med at brugere ik-

ke kan finde ud af at bruge kanoerne 

og kajakkerne og typisk ødelægger 

sæderne, som er meget dyre at er-

statte.  

Der har før været bevilliget 65.000kr 

til kano og kajakklubben, som har 

været brugt på en masse reparatio-

ner, som der har været brug for, da 

kanoerne og kajakkerne ikke har 

været vedligeholdt.  

Det er ikke muligt at søge penge fra 

fonde.  

Der ønskes de nye kanovogne så man 

fx kan tage en tur til Øresund mere 

end to kanoer ad gangen, og de nye 

vogne kan pakkes sammen så de ikke 

fylder så meget og er nemmere at 

havde med på kanotur.  

For: 8, Imod: 0 og Blankt: 3  

Forslaget er vedtaget og der bevilges 

10.000kr til kano og kajakklubben.  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-

ter  

Maria J34 træder tilbage som repræ-

sentant for JK-lige, og Malea K52 er 

ny repræsentant.  

Troels C18 træder ind som repræsen-

tant for EF-lige.  

Hallur L10 er automatisk trådt tilba-

ge som repræsentant for HL-

lejlighederne, og Camilla L01 er ny 

repræsentant.  

Ad 10) Evt.  

Thomas C22 har været i gang med at 

se på kanaler til fjernsynet, men det 

er et større projekt, og der skal stem-

mes på hele kollegiet hvis dette skal 

gennemføres. YouSee er kommet med 

et tilbud som er 40.000kr billigere 

end den nuværende aftale.  

Der ønskes et askebære uden for alle 

døre, men der går tit i lidt i disse, og 

det kan skabe problemer.  

John er repræsentant fra bestyrel-

sen, og valgt af kommunen. Han har 

siddet i bestyrelsen i 7 år, og skal 

varetage kommunens interesser. Det 

ønskes at der er flere ting der kom-

mer videre til bestyrelsen, hvis der er 

flere ting der skal ske. Bestyrelsen 

består af to beboerrådsrepræsentan-

ter, to fra kommunen og to for uni-

versitet.  

Referat af Beboerrådsmøde  
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Der ønskes en bedre affaldsorte-

ring, og der kommer snart et forslag 

fra kommunen om hvordan man 

kan gøre det anderledes.  

Der ønskes bedre udsugning på væ-

relser og lejligheder, der skal un-

dersøges mere om dette før der gås 

videre.  

Ad 11) Mandag d. 8. april er der 

beboermøde kl. 19.00 og beboer-

rådsmøde umiddelbart efter ca. 

kl.20.00. Begge møder finder sted i 

GH-kælderen  

Punkter til dagsordnen skal være 

indgivet via webformular til sekre-

tæren, Nina C23, senest d. 29. 

marts 2013 kl. 12.00. Punkter til 

beboermøde mærkes ved at skrive 

”Til beboermøde” under Brief 

summary og derefter den ønskede 

tekst.  

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!  

Nybrogård Kollegiets  

sekretariatsgruppe søger 1-2 nye medarbejdere 

Hvad går jobbet ud på? 

Du kommer som sekretær i sekretariatet til at tage dig af kollegiets papirnusseri – eksempelvis beboernes studiekontrol-

ler, diverse ventelister til intern flytning og fremleje samt dispensationssager. Dele af dit arbejde sker i samarbejde med 

KAB og de andre sekretærer, men det meste er selvstændigt. 

Hvilke krav er der? 

Du skal være en ansvarsbevidst person med et godt overblik, ordenssans og en god skriftlig formuleringsevne. Derud-

over skal du være glad for at tale med mennesker – også med dem, som ikke altid er så glade for at tale med dig.  

Hvad er arbejdstiden? 

Du skal kunne arbejde fast to gange om ugen – om mandagen 19.00-20.00 og om torsdagen 20.00-21.00. I gennemsnit 

vil du komme til at arbejde to timer om ugen, men i travle perioder mere. Du kan selvfølgelig tage fri i kortere perioder 

med eksamen eller ferie, så længe det passer ind med de andre sekretærer.  

Vi søger én permanent medarbejder, der kan starte i løbet af foråret. Derudover opstår der muligvis en midlertidig stil-

ling, der kommer til at løbe til starten af 2014.   

I øvrigt 

Lønnen er 120 kr i timen og og du vil blive grundigt oplært af de andre sekretærer.  

Interesseret? 

Hvis du er interesseret så send en jobansøgning til vores bestyrelse på bestyrelsen@nybro.dk . Ansøgningen skal afle-

veres inden torsdag d. 11. april. 

mailto:bestyrelsen@nybro.dk
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Fodboldholdene starter sæsonen op sidst i april! 

EFTERLYSNING AF F.C. NY-

BRO CHICKS: PIGER SØGES! 

Vi er kollegiets pigefodboldhold og 

vi mangler spillere. Vi træner tors-

dag hver uge, med en uddannet 

træner, som er god til at tilpasse 

træningen efter vores niveau – og 

ALLE kan være med. Vi er med i 

Kollegieturneringen, hvor vi spiller 

kamp mod bl.a. POP-kollegiet, 

Rigshopistalet og Egmont. Vi spil-

ler i lilla tøj, selvom dommeren 

ofte synes vi er blå. Vi er alle aldre 

og alle er velkomne på holdet, også 

selvom du ikke har særlig meget 

erfaring. Så hvis du har lyst til at 

fighte og grine med andre tøser fra 

Nybrogård, så kig ind på F.C. Ny-

bro Chicks på facebook, for at se 

første træningsdato og andre 

smækre ting. Se pigefodboldholdet 

som en unik mulighed for at socali-

sere på kollegiet og få et bredere 

netværk!  

Så dejlige damer på Nybrogård  
Ansøg om medlemskab i gruppen 

F.C. Nybro Chicks på facebook! 

   Line, B-57 

F.C. NYBRO HERRERNE NU 

KLAR I 1. DIVISION—ER DU 

KLAR? 

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, om 

du er begynder eller rutineret, om du 

forsøger at komme i form eller vil 

nyde de sociale arrangementer, er du 

altid velkommen til at være med.  

Der er træning to gange ugentligt, 

tirsdag og torsdag i tidsrummet 17:00 

til 19:00, officielle kampe mod andre 

hold, samt lidt indendørs fodbold.  

At være en del af holdet er en rigtig 

god mulighed for at møde andre bebo-

ere fra kollegiet og være social - til-

meld dig vores facebook gruppe i 

dag—F.C. Nybro! 

 

Vi ses på banen! 

              Gabriel C5, Træner 

Foråret ser ud til omsider at være 

over os—eller det nærmer sig da i alt 

fald. Det betyder også, at fodboldsæ-

sonen nærmer sig med hastige 

skridt! Efter først at have meldt ud, 

at banerne ville åbne den 2. april, så 

meldte kommunen dog senere ud, at 

åbningen nu er udskudt til den 22. 

april grundet vintervejret.  

Som noget nyt i år har kollegiet op-

rettet en idrætsforening, der gør, at 

vi principielt kan træne på andre 

baner i Gladsaxe. Det betyder også at 

kommunen kræver, at vi opkræver et 

kontigent. Kontigentet koster 125,- 

pr. halve år og disse penge går ube-

skåret til sociale arrangementer. Man 

er dog altid velkommen til et par prø-

vetræninger uden at skulle betale. 

Oprettelsen af foreningen er dog sket 

i sidste time, hvilket har formindsket 

mulighederne hvad angår træningsti-

der i Gladsaxe betragteligt. Begge 

hold har derfor valgt at blive på ba-

nerne ved Engelsborgskolen i første 

omgang, hvor herrerne vil træne bå-

de tirsdag og torsdag, mens pigerne 

kun vil træne torsdag. 
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Jep, den er god nok. Størstedelen af 

bestyrelsesmedlemmerne for kollegi-

ets bestyrelse har tænkt sig at møde 

op på beboerrådsmødet den 8. april. 

Dette gør de af to grunde, dels for 

selv at få et bedre indblik i, hvordan 

tingene foregår her hos os, og dels for 

at vi som beboere kan få et bedre ind-

blik i, hvad de arbejder med, og hvor-

dan de gør det. 

Forud for beboerrådsmødet har be-

styrelsen således fremsat en række 

punkter, som det kunne være interes-

sant for begge parter at få diskuteret 

igennem. Dette er altså vores chance 

som beboere for direkte at påvirke 

hvad der skal ses på på bestyrelses-

niveau, samt at give vores indskud 

til, hvordan flere nuværende proble-

mer skal løses. 

 

i. Hvad trænger til renovering? 

Vi er vant til fra beboerrådet, at vi 

har relativt mange penge at flytte 

rundt med hver måned. Set i sam-

menligning med bestyrelses budget 

blegner dette dog hurtigt. Det er be-

styrelsen der træffer beslutning om, 

hvad der skal renoveres eller laves 

nyt (større ting), hvorfor det her er 

vores chance for virkelig at påvirke 

udviklingen af kollegiets arealer og 

bygningerne i de kommende år. 

Så, hvad trænger vi til at kigge nær-

mere på i de kommende år? Er kæl-

derrummene for ulækre eller golde? 

Eller har vi gode nok udendørsarea-

ler? Kunne vi bruge flere cykelstati-

ver? Eller hvad med nogle udendørs 

terracer, hvor man kunne sidde og 

grille om sommeren? Hvad med an-

tallet af borde/bænke sæt? Og hvad 

med multibanen—hvor vigtig er den?

Kom med jeres bud på, hvor pengene 

skal bruges på en større skala. 

 

ii. Hvilke nye initiativer/

indretninger kunne gavne bebo-

ermiljøet og kollegiets sammen-

hængskraft? 

Vi bor på et af de større kollegier i 

Københavnsområdet, og netop kolle-

giets mange adspredte fløje kan give 

problemer med sammenhængskraf-

ten på tværs af kollegiet set i forhold 

til mere kompakte boligformer. Kan 

der gøres noget, som vil få folk til 

bedre at opleve de enorme sociale 

muligheder kollegiet giver? Mangler 

vi klubber og lokaler, mangler vi fle-

re fælles arrangementer i løbet af 

året eller mangler der bedre mulig-

heder for at komme i kontakt med 

hinanden? Hvad mener I der kan 

gøres for at få folk til bedre at kende 

hinanden på tværs af blokkene? Eller 

er det overhovedet et problem? 

 

iii. Hvordan prioriteres ovenstå-

ende mod den lavest mulige hus-

leje? 

Jo større projekter vi ønsker at der 

skal sættes i gang, jo flere penge skal 

der naturligvis til. Derfor er det store 

spørgsmål også, hvad vi i sidste ende 

prioriterer højest. Meget kan natur-

ligvis laves uden at der skal husleje-

stigninger til, men selve holdningen 

kan være vigtig på sigt, såfremt et 

særdeles dyrt projekt overvejes. 

 

iv. Beboersammensætningen 

(kort/langtidsophold, danske-

re/udlændinge, akade-

misk/kortere studium) og dennes 

indflydelse på studiemiljøet?  

Det måske allerstørste problem på 

kollegiet i øjeblikket er de mange 

fraflytninger. I gennemsnit bor hver 

beboer blot på kollegiet i lidt under 2 

år, hvilket både er en udfordring soci-

alt og økonomisk. 

Spørgsmålet er, hvad vi som kollegi-

um kan gøre for at beboerne bliver 

boende i længere tid. I øjeblikket 

overvejes det, om det vil være en mu-

lighed at opstille en prioriteringsliste 

ala den vi allerede har for lejligheder-

ne. Men er dette den rigtige vej at 

gå?  

For alle spørgsmålene gælder det, at 

jo bedre debat der kan skabes, desto 

bedre beslutningsgrundlag kan der 

skabes for bestyrelsen. Opfordringen 

lyder derfor på at alle får dette disku-

teret igennem på køkkenet, således 

at hver gangs repræsentant kan gå 

til mødet med et ordentlig billede af, 

hvad vi som beboere synes om sagen. 

Jakob, R-52 

Bestyrelsen på besøg på beboerrådsmødet! 



Indkaldelse til Beboer- og Beboerrådsmøde 
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Mandag den 8. april kl. 19 i GH-

kælderen 

Dagsorden for Beboermøde (kl. 

19): 

1) Valg af ordstyrer og sprog 

2) Fremlæggelse af institutionens 

budget for det kommende driftsår 

3) Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter til Beboerrådet. 

4) Evt. 

 

Dagsorden for Beboerrådsmøde 

(kl. 20): 

1) Valg af ordstyrer og sprog 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

Rettelse til punkt 9: Malea K62 er 

ikke ny repræsentant for KL-lige, da 

hun er på studieophold i udlandet. 

4) Godkendelse af dagsorden 

5) Økonomi 

6) Øvrige meddelelser 

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den for det næste 

8) Indkommende punkter 

a. Diskussionspunkter fremsat af 

bestyrelsen 

i. Hvad trænger til renovering? 

ii. Hvilke nye initiativer/indretninger 

kunne gavne beboermiljøet og kollegi-

ets sammenhængskraft? 

iii. Hvordan prioriteres ovenstående 

mod den lavest mulige husleje? 

iv. Beboersammensætningen 

(kort/langtidsophold, danske-

re/udlændinge, akademisk/kortere stu-

dium) og dennes indflydelse på studie-

miljøet? 

Ovenstående må meget gerne diskute-

res grundigt på køkkener inden beboer-

rådsmødet, så vi har noget at præsente-

re for bestyrelsen. Der er selvfølgelig 

også mulighed for ikke-

beboerrådsrepræsentanter at komme 

ned og stille spørgsmål til bestyrelsen. 

Det skal udnyttes at bestyrelsen kom-

mer og besøger os. 

 

b. Oprettelse af hundeklub på Nybro-

gårdkollegiet 

Der efterhånden en del på kolleiget som 

har hun, og derfor ønsker Malene M06 

og Line M01 at oprette en hundeklub. 

Formålet med klubben er, at medlem-

merne kan være sammen om det at 

have hund, tage på fælles lufteture og 

måske på sigt få hundetrænere på be-

søg samt indkøbe lege- og træningsred-

skaber til f.eks. agility og lignende. Der 

er altså ikke brug for et ”klublokale”, 

men – på sigt – måske et mindre rum 

til opbevaring.  

 

c. FC Nybro søger 6.072 kr. til sæsonen 

2013 

FC Nybro søger om penge til turne-

ringsdeltagelse for både dame- og her-

reholdet i kollegieturneringen in-

klusiv dommerhonorarer. Derud-

over søges om mindre beløb til is-

spray og tape. Se bilag. 7 

 

d. Budget til Kagefestival 20. april 

2013 

Kagefestivalsudvalget vil gerne sø-

ge om 1113,75 kr. til at dække ud-

gifterne for at holde kagefestival 

den 20. april 2013. Se bilag. 

e. Valg af ny sekretær til beboerrå-

det. 

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 til senest dagen 

før mødet finder sted via webformu-

lar der ligger på kollegiets hjemme-

side www.nybro.dk -> For beboere -

> Beboerrådet -> Meld afbud. 

Et medlem der 2 gange inden for et 

halvt år undlader at møde op til et 

beboerrådsmøde, uden at melde 

afbud via webformular, træder au-

tomatisk ud af Beboerrådet, forret-

ningsorden for beboerrådet ved 

Nybrogård Kollegiet, § 4 stk. 2. 

Vel mødt! 

NYBROTIDENDE 

NybroTidende er på tryk igen! 
Så virker printeren endelig igen. Det 

betyder at Nybrotidende bliver trykt 

og distribueret på køkkenerne og 

lejlighederne på samme måde som vi 

gjorde før printeren gik i stykker og 

forhindrede os i at printe. 

Grunden til at vi ikke har haft gjort 

dette de sidste par måneder er, som 

nogen af jer muligvis allerede har 

læst, at printeren havde nogle tekni-

ske fejl. Dette er dog fikset nu og 

med en smule held læser i dette off-

line. 

Vi printer desværre ikke de missede 

udgivelser, men de kan stadig læses 

på Nybrogårds hjemmeside, hvor 

man også kan finde alle andre udgi-

velser de sidste 4 år. 

 

            Mikkel, R-61 
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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:  
Rugbrød på surdej 

Jeg vil udnytte spaltepladsen til at sige tak for de fine 

ord jeg får med på vejen her i bladet, jeg håber klum-

men kan være med til at sprede lidt madglæde rundt 

om på køkkenerne.  

Derudover kommer denne klumme primært til at hand-

le om CD-uliges mange nye beboere. Nu vil der nok 

være nogle, særligt dem jeg bor på køkken med, som 

ikke umiddelbart har lagt mærke til de nye beboere. 

Men den er god nok, for nogle uger siden flyttede en hel 

hær ind på køkkenet, da en af mine køkkenfælder star-

tede en surdej. En sådan begivenhed lader jeg ikke gå 

stille forbi, så derfor er månedens opskrift: Rugbrød 

lavet på surdej.  

Surdej:  

Surdejen er en af de ældste hævemetoder i verden og 

indeholder et væld af godartede bakterier.  

Surdejen giver brødet en masse smag og mange gange 

en bedre hævning.  

Det kan være lidt svært at bruge surdej i starten, så 

prøv dig frem, men mist ikke modet.  

Du kan også bruge gær:  

Du kan altid erstatte surdejen i et brød med en tilsva-

rende mængde væske og en lille smule forhøjet gær-

mængde. Det er dog en god ide at bruge et syrnet mæl-

keprodukt som en del af væsken, da det kompensere 

for tabet af mælkesyrebakterier i surdejen.  

Ingredienser og fremgangsmåde: 

Der er flere trin i bagningen af et rugbrødet, til at star-

te skal der laves en surdej 

1,5 dl. vand, 12 g. gær, 1/4 tsk. honning, 100g. groft 

rugmel.  

Ingredienserne røres sammen og skålen dækkes med 

film. Stilles ved køkkentemperatur (20-30 grader) i ca. 

2 døgn.  

Surdejen blandes herefter i en skål med 0,5 l. vand, 3 

dl. skårne rugkerner, 50 gr. rugmel og 225 g. hvedemel. 

Lad dette stå i 12-24 timer.  

Herefter blandes det hele med 1,6 dl. lunkent vand, 275 

g. rugmel, 1,75 dl. solsikkekerner, 0,75 dl. hørfrø og 1 

spsk. salt.  

Lad det hæve 2-3 timer i en brødform.  

Til sidst bages brødet nederst i ovnen ved 210 grader i 

ca. 1,5 time.  

Selvom brødet dufter fantastisk, kan det være en for-

del at lade det køle af inden det skæres.    

Opskriften i klummen tager udgangspunkt i at der for 

hver gang der skal bages, laves en surdej. Det gør 

selvfølgelig at bageprojektet kommer til at tage lang 

tid.  

Hvis man ofte bager rugbrød, kan det være en fordel 

at have en surdej stående. Pasningen af en sådan sur-

dej, er et projekt for sig selv, som jeg ikke vil komme 

ind på her. Men Claus Mayer har en meget fin beskri-

velse af det i ”Mayers bageri” som jeg henviste til i en 

tidligere klumme.  

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  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  Ole, L14 

Nybro running FC Nybro Chicks 

Jakob, R52  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 

Anne-Louise N36 

 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 

Andreas, M06  CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (47 43)   

Tlf: 24 44 75 98  Cykelværksted 

Alexander, G28   LM-Kælderen 

Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Klapstole 

Troels, C18  Stig, S5 

Tlf: 46 97 (42 18) 

Tlf: 50 44 10 90  Trailer 

For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) 

koster det:   

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg 

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

KælderCaféen 

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

Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 

(annonceres separat). 

Formand: 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 

Alexander, G28 (formand) 

Jakob, R52 (næstformand) 

Camilla, L01 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand:   Jonas, D59   

AB-ulige:   Line, B57 

          

AB-lige:      Thomas, B64 

           

CD-ulige:   Jonas, D59  

            

CD-lige:     Thomas, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige:    Sarah, G6 

          

EF-lige:       

     

GH-ulige:     

     

GH-lige:       

          

JK-ulige:    Mikkel, K43 

      Mikkel, J21 (sup.)  

JK-lige:       

     

LM-ulige:   Louise, L33 

      Lea, L15 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        

           

NO-ulige:   Thea, D43 

           

NO-lige:     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:       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 C3, Mikkel R61 og Peter L36 (redaktører) 

Les Miserables 

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 

Filmmusicalen Les Misérables er 

baseret på den franske novelle fra 

1862 af samme navn. 

Efter novellens udgivelse er den 

blevet filmatiseret 6 gange, der er 

lavet en musical over den som til-

med har en fortsættelse og derud-

over er der også kommet en fortsæt-

telse til selve novellen dog under en 

anden forfatter. Men selvom det 

ikke er noget nyt at filmatisere no-

vellen gør denne filmatisering det 

på mange måder bedre end dens 

forgængere. 

Selve plottet begynder i 1815 og 

fokuserer på Jean Valjean, der er 

prøveløsladt efter 19 år i fængsel (i 

den originale novelle bliver man 

fortalt at han har fået 4 år for at 

stjæle brød, og 15 år for utallige 

flugtforsøg). Han bliver dog drevet 

ud af byen pga. hans status som 

prøveløsladt. Til sidst finder han ly 

og mad hos biskoppen af Digne men 

ender dog op med at stjæle hans 

sølvbestik under natten. 

Næste dag bliver han fanget af myn-

dighederne men biskoppen for overtalt 

dem om at han fik sølvbestikket som 

gave. Efter denne hændelse sværger 

Jean Viljean at leve et ærligt liv og 

hjælpe andre under en ny identitet. 

Imidlertid prøver fængselsvagten Ja-

vert dog at bringe retfærdighed til 

ham. 

Litterære personer vil allerede her 

kunne se flere afvigelser, både fra no-

vellen og musicalen. Musicalen er på 

mange måder en kondenseret version 

af novellen, ligesom filmen også er 

men der er dog stadig store ændringer 

i filmen, som ofte gør det mere klart 

hvad temaet for handlingen er. 

Det klareste eksempel på dette er nok 

introen til filmen som ligesom musica-

len starter med en scene fra fængslet. 

Her har Tom Hooper 

(filminstruktøren) valgt at skifte to 

linjer ud, så der bliver sunget ”No god 

above, And hell alone below” i stedet 

for de originale linjer ”The sun is 

strong, It’s hot as hell below”. 

På denne måde fortsætter det gen-

nem det meste af filmen, hvilket gør 

det let at følge plottet, selv for folk 

uden nogen speciel viden om tidspe-

rioden eller den originale novelle. 

Dog er den ikke helt uden fejlpunk-

ter. Filmen fokuserer og formår næ-

sten alt for godt at få stemning, og 

pompøsitet med. Dette efterlader 

desværre en film der ikke altid er 

lige god til at få publikum til at føle 

for karaktererne og det er en stor 

fejl i denne slags film. Derudover 

har Hugh Jackman rollen som Jean 

Valjean og mens han er en kendt 

skuespiller synger han ikke lige så 

godt som flere af de andre skuespil-

lere i filmen. 

Alt i alt er det dog en flot, solid film 

og jeg giver den derfor 4,5 ud af 6. 

 

 

 

            Mikkel, R-61  


