
Årgang 40 Nr. 4 

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 den ledige 

redaktørpost her på bladet måske noget for dig! Fleksible arbejdstider og et godt sam-

menhold sikrer nemme studiepenge og samtidig er man garanteret at møde mange 

spændende mennesker på kollegiet. Hvad holder dig tilbage? 

Send en ansøgning til tidende@nybro.dk 

Maj 2013 

Er du hundeejer eller overvejer at 

blive det? På sidste måneds beboer-

rådsmøde blev der stemt for at opret-

te en hundeklub på kollegiet efter 

forslag fra Malene, M-6, og Line, M-

1. Kig med i bladet, og se hvad de 

har gjort sig for nogle tanker om-

kring klubbens fremtid.          Side 2 

Var du med på forårets kagefesti-

val? Uanset, så kan du inde i bladet 

se nærmere på vinderkagerne og 

høre om dagen og dens begivenhe-

der. Arrangørerne har allerede nu 

afsløret, at der arbejdes på endnu en 

festival til efteråret, så du kan godt 

begynde at samle appetit.       Side 7 

Foråret er kommet, og hvordan 

kan det fejres bedre end med del-

tagelse på kollegiets Forårsfest på 

ST-ulige? Book allerede nu d. 11. 

maj i kalenderen og vær med til en 

af årets fedeste fester på kollegiet! 

Der garanteres stort udvalg og der 

tages dankort!        Side 9 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Der søges nye kræf-

ter til at stå for 

Nybrofestivallen! 

 

Kollegiet har nu få-

et en hundeklub! 

 

Fodboldholdene har 

fået bevilliget penge 

til turneringsdelta-

gelse. Sæsonen star-

ter sidst i april. 

 

Ann-Sophie B49 er 

ny sekretær 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  
Tirsdag d. 7. maj 2013 kl 

19:00 i GH-kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Ønsker du at stå for årets  

Nybro Festival? 
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Kollegiets beboere er i de senere år 

blevet forkælet med lækre udgaver af 

Nybro Festivalen, kollegiets helt 

egen festival med udendørs teltfest 

og masser af god musik. Nu er tiden 

så kommet til, at nye hænder skal 

tage over—er det dine hænder der er 

tale om? 

 

Gruppen af frivillige der tidligere har 

stået for at organisere festen har ik-

ke længere den fornødne tid til at 

tage sig af opgaven. De har derfor 

spurgt resten af kollegiet om hjælp, 

fordi festival, det skal vi da have un-

der alle omstændigheder!  

 

Gruppen stiller sig velvilligt over for 

at hjælpe til, og de deler hellere end 

gerne ud af alle de informationer og 

erfaringer de har, i det tilfælde at det 

skulle være efterspurgt. 

 

Mød op på beboerrådsmødet for at 

høre nærmere eller vent til mere mel-

des ud senere.  Jakob, R-52 

Hundeklub på NybrogårdKollegiet 

 

Det sidste år er antallet af hunde på 

kollegiets område steget støt, og det 

har fået Malene (M06) og Line (M01) 

til at starte en hundeklub. Klubben 

blev godkendt på beboerrådsmødet i 

starten af april, så nu er det tid til et 

opstartsmøde for klubben. Det finder 

sted lørdag den 11. maj klokken 14.00 

ved picnic-bordet på græsplænen i 

Radiomarken – hunde er meget vel-

komne til at deltage. 

Mødet er for alle, der er interesserede 

i at blive medlem af klubben, og for-

målet med mødet er at planlægge, 

hvad klubben nærmere bestemt skal 

dreje sig om, samt vælge formand og 

evt. kasserer. 

Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende  

redaktører 

Jakob Jensen (R52) 

Mikkel Lindholmer (R61) 

 Engelsk oversættelse 

Nikolaj Folander Smit (G04) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om må-

neden senest fire dage før næ-

ste beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 

20. i hver måned. 

 Oplagstal: ca. 150. 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig retten til at 

rette i indlæg, samt fravælge 

indlæg, der ikke synes at have 

relevans for andre. 

Ny klub for dig og 

din hund 

Vi regner med, at klubbens aktivite-

ter primært vil være fælles gåture, 

men måske også fælles træning eller 

kurser. Indtil videre er intet dog 

fastlagt, og mødet er derfor din chan-

ce for at komme til at påvirke klub-

ben lige fra start af. 

Hvis du er interesseret i at vide mere 

om klubben eller mødet, kan du gå 

ind på Facebook-gruppen: 

”Nybrogård hundeklub” eller kon-

takte Line på 30 29 04 18 eller 

Line.HUF@gmail.com. I Facebook-

gruppen kan du også melde dig til 

mødet, hvis du regner med at kom-

me. Tilmelding er dog ikke et krav. 

Vi glæder os til at se dig og din 

hund! 

Venlig hilsen 

Malene og Line 



Mandag d. 8. april 2013 i GH-

kælderen  

Til stede: Nina C23, Jonas D59, 

Christian (bestyrelsen), Mikkel 

(bestyrelsen), Geo (bestyrelsen), Bjar-

ke (bestyrelsen), John (bestyrelsen), 

Lars Kaj, Mikkel J21, Alexander 

G28, Majbritt S05, Morten O61, 

Thorbjørn O63, Peter L36, Thomas 

C22, Ann-Lousie N36, Thomas B64, 

Line B57, Kresten M47, Troels C18, 

Allwin D66, Emine G04, Nikolaj G04, 

Leise P27.  

Afbud: Anna M45, Claes O52, Thea 

D43, Sarah G06  

Ad 1) Mikkel J21 er valgt til ordsty-

rer, og engelsk er valgt som sprog for 

mødet.  

Ad 2) 14 stemmeberettigede er mødt 

op  

Ad 3) Referatet fra sidste beboer-

rådsmøde er godkendt  

Rettelse til rettelse i fra sidste refe-

rat: Det er JK-lige og ikke KL-ulige.  

Ad 4) Dagsordenen er godkendt  

Ad 5) Økonomi  

Der står 121.334,07 kr. på NYK’s 

konto og 218.756,41 kr. på netværks-

kontoen.  

Der er udbetalt 227,45 kr. til kage-

festivallen, 200 kr. til Camilla L-01 

for udgifter i forbindelse med fonds-

øgning til multibanen og 9.369 kr. til 

kano og kajakklubben. Der ud over er 

der udbetalt 1.200 kr. i løn for marts.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

På sidste møde blev der snakket om 

rum i kældrene der ikke var forsik-

ret, men det viser sig at alt er forsik-

ret.  

Der er kommet nye skraldespande til 

sortering af skrald. 

Ad 7) Bestyrelsesmøde  

Der er ikke kommet dagsorden til 

næste bestyrelsesmøde.  

Ad 8A) Diskussionspunkter fremsat 

af bestyrelsen  

1. Hvad trænger til renovering?  

- Der arbejdes lige nu på ventilation, 

emhætter, døre samt en del andet på 

kollegiet. Der vil snart komme en 

rapport ud om alt dette.  

- Ventilationen i køkkenet ønskes 

renoveret, evt. med en kontakt så 

den kan tændes og slukkes efter be-

hov.  

- Nye døre, specielt i køkkener, som 

er bedre isolerede, så der ikke kom-

mer så meget lyd igennem dem.  

- Få flyttet radiatorerne i køkkener-

ne, da de lige nu sidder over vinduer-

ne, hvor de ikke er særlig effektive.  

- Slå væggen ned mellem køkkener, 

så det bliver til et stort køkken. Dette 

er dog en bærende væg, så dette vil 

være meget dyrt at slå den ned.  

- Generelt få lavet noget mere isole-

ring i køkkenerne så det ikke er så 

koldt om vinteren.  

- Der ønskes nye borde/bænkesæt 

udendørs.  

- Der ønskes nye radiatorer i lejlighe-

derne, i stedet for de gamle, der ikke 

fungerer mere.  

- Der er ikke nok plads i cykelskure-

ne til alles cykler, men der må ikke 

bygges flere cykelskure med tag. Der 

ud over er fliserne i skurene i dårlig 

stand, og ønskes fornyet.  

2. Hvilke nye initiativer/indretninger 

kunne gavne beboermiljøet og kolle-

giets sammenhængskraft?  

- Der planlægges at bruge CD-

kælderen til et socialt rum, hvor der 

vil være sofaer, spil mm. Der er ud-

delt en seddel via beboerrådsrepræ-

sentanterne med hvad der ønskes i 

rummet – der kan sendes mails til 

Thomas C22 med forslag til hvad der 

ønskes i rummet.  

- Der ønskes bålpladser, men der er 

en del regler fra kommunen om dette 

som skal overholdes. Yderligere er 

det sæsoner, hvor der ikke må tæn-

des bål. Der foreslås at dette tages op 

på næste møde. 

- Det forslås at kiosken kan lukkes og 

lave det til et stort rum, som en loun-

ge, med borde og sofaer. Dog kan kio-

sken ikke bare lukkes, da han har en 

kontrakt. Der kan evt. arbejdes hen 

mod dette, selvom det tager tid.  

- Der ønskes flere events og aktivite-

ter for beboerne, som ikke kun drej-

ser sig om fest.  

3. Hvordan prioriteres ovenstående 

mod den lavest mulige husleje?  

- Alt koster penge, derfor er det ikke 

alt der kan laves med den husleje vi 

har nu. Ønskes det evt. at huslejen 

stiger lidt, til gengæld for at en mas-

se af disse ting kan laves?  

Det meste af de ovenstående forslag 

der er kommet frem til forbedringer 

af kollegiet kan gøres uden husleje-

stigning. Nybrogårdkollegiet har alle-

rede en meget lav husleje i forhold til 

andre kollegier, så derfor er der 

stemning for at det er okay at betale 

lidt mere for at kunne få flere sociale 

aktiviteter og bedre faciliteter.  

4. Beboersammensætningen 

(kort/langtidsophold, danske-

re/udlændinge, akademisk/kortere 

studium) og dennes indflydelse på 

studiemiljøet?  

- Der er langt flere der bliver boende 

på kollegiet i kortere tid end før.  

- Det ønskes at udlændinge fra sam-

me lande bliver mikset på kollegiet, 

så det bliver mere blandet. Det sam-

me gælder for blandingen af stude-

rende på akademiske uddannelser og 

studerende på kortere studium. Dog 

er der mange gymnasiestuderende, 

som er unge og stadig er meget knyt-

tet hjemme til, og som derfor ikke er 

særlig sociale på kollegiet.  

- Der kan evt. være en lille blok på 

ansøgningerne til kollegiet, hvor man 

skriver om hvorvidt man har lyst til 

at være aktiv på kollegiet, og det der-

for er nemmere at differencerne så 

der forhåbentlig kommer flere sociale 

mennesker på kollegiet. Selvfølgelig 

tages der stadig højde for folk der 

intet andet sted har at bo.  

- Der er brug for at der rækkes mere 

ud mod dem der ikke er så sociale på 

kollegiet, danske eller udlændinge.  

- Infomøderne kan startes op igen, så 

det er nemmere at komme ind på 

kollegielivet, og være social i klubber 

Referat af Beboerrådsmøde  
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osv.  

- Hvis der skal være flere udveks-

lingsstuderende ønskes det at der er 

en eller anden form for tjek på om de 

ønsker at være sociale eller ej, for at 

mindske antallet af spøgelser på gan-

gen. 

- Udvekslingsstuderende og generelt 

folk med forskellige uddannelser gi-

ver en god dynamik på gangene.  

- Hvis der skal være motiverede an-

søgninger til kollegiet skal kommu-

nen, bestyrelsen og kollegiet være 

enige om dette. Det vil dog fraholde 

en del fra at ansøge, specielt udveks-

lingsstuderende. Evt. kunne der la-

ves en undtagelse for udvekslings-

studerende, så der kan komme en 

god blanding af udvekslingsstude-

rende og danske studerende på kolle-

giet.  

- Der ønskes også at der kommer en 

god blanding af beboere på korte og 

lange uddannelser, så man forhindre 

mest muligt, at der er gange hvor 

alle hele tiden flytter.  

- Madklubber hjælper også tit proble-

merne med beboere som ikke er akti-

ve.  

Ad 8B) Oprettelse af hundeklub på 

Nybrogårdkollegiet  

Der efterhånden en del på kolleiget 

som har hund, og derfor ønsker Ma-

lene M06 og Line M01 at oprette en 

hundeklub. Formålet med klubben 

er, at medlemmerne kan være sam-

men om det at have hund, tage på 

fælles lufteture og måske på sigt få 

hundetrænere på besøg samt indkø-

be lege- og træningsredskaber til 

f.eks. agility og lignende. Der er altså 

ikke brug for et ”klublokale”, men – 

på sigt – måske et mindre rum til 

opbevaring.  

Der er god stemning for at klubben 

bliver oprettet. Hvis der skal være en 

agilitybane, skal det ikke være en 

bane der står et fast sted på kollegi-

et. Der kan evt. lånes en af kollegiets 

græsplæner til agilitybane. Der kan 

evt. stilles krav til hvor mange med-

lemmer der skal være i klubben, før 

der kan søges penge. Der er også 

nogle der er imod en hundeklub, da 

dette kan tiltrække flere beboere 

med hund, hvilket nogle beboere ikke 

ønsker. Kollegiet er et af de eneste 

kollegier i nærheden af DTU der til-

lader kæledyr. De fleste hundeejere 

bor i lejlighed, og dermed kan der 

også gøres noget for lejlighedsbeboer-

ne. Der ud over er der mulighed for 

at hundeejerne kan hjælpe hinanden 

med at passe hundene, hvis der er 

brug for det.  

For: 11, Imod: 1, Blankt: 0  

Hundeklubben er hermed oprettet.  

Ad 8C) FC Nybro søger 6.072 kr. til 

sæsonen 2013  

FC Nybro søger om penge til turne-

ringsdeltagelse for både dame- og 

herreholdet i kollegieturneringen 

inklusiv dommerhonorarer. Derud-

over søges om mindre beløb til is-

spray og tape. Se bilag udsendt med 

indkaldelsen.  

Det forslås at der kan komme et kon-

tingent, ud over de 125kr halvårligt, 

som kan gå til isposer og isspray 

mm. Der er endnu ikke taget stilling 

til hvad det halvårlige kontingent 

skal bruges til, da klubben er ved at 

reorganisere sig selv. Det er ikke 

muligt at få penge fra kommunen til 

klubben. Det ønskes, at det besluttes 

inden næste beboerrådsmøde, hvad 

det halvårlige kontingent skal gå til. 

Det ønskes at hele punktet rykkes til 

næste møde, indtil det er besluttet 

hvad kontingentet skal bruges til, 

men hvis punktet ikke godkendes 

kan fodboldholdet ikke spille kampe i 

det næste stykke tid.  

For: 11, Imod: 0, Blankt: 3  

FC Nybro for de 6.072 kr. som de 

søger om.  

Ad 8D) Budget til Kagefestival 20. 

april 2013  

Kagefestivalsudvalget søger om 

1.113,75 kr. til at dække udgifterne 

for at holde kagefestival den 20. april 

2013. Se bilag udsendt med indkal-

delsen.  

Depositummet er kun til hvis noget 

går i stykker under festivallen, ellers 

bliver dette betalt tilbage.  

Der bliver kun tre priser i år, som 

publikum selv stemmer på via stem-

mesedler der udleveres ved kage-

festivallens start. De tre priser er 

den smukkes kage, moderkagen og 

mest kreative kage.  

For: 13, Imod: 0, Blankt: 1  

Kagefestivallen for de 1.113,75 kr.  

Ad 8E) Valg af ny sekretær til be-

boerrådet.  

Sekretæren for beboerrådet træder 

tilbage og derfor søges der en ny. 

Jobbet er ca. på 4-6 timer om måne-

den, og det er lønnet.  

Line B57 er ny sekretær for beboer-

rådet  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-

ter  

Nina C23 er suppleant for CD-ulige.  

Ad 10) Evt.  

Der er skrevet en sides artikel til 

PF’s rusbog omkring kollegiet.  

Det ønskes at der kommer nye sedler 

op om hvem der er nøglebærer, da 

der er nogle af sedlerne der er foræl-

dede.  

Der ønskes nye kræfter til at stå for 

Nybrofestivallen i år, da alle de der 

har stået for det før ikke har tid i år. 

De vil gerne hjælpe til og dele erfa-

ringer.  

Der ønskes at oprette en miljøgrup-

pe.  

Der er tale om en skattejagtevent for 

kollegiets beboere.  

Peter L36 stopper som redaktør på 

Nybrotidende.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 

tirsdag d. 7. maj 2013 kl. 19.00 i GH-

kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 

indgivet via webformular til sekretæ-

ren, Line B57, senest d. 28. april 

2013 kl. 12.00.  

Der stilles forslag via nybro.dk > For 

beboere > Beboerrådet, hvorunder 

der findes et punkt, som hedder 

”Mail Beboerråd”.  

Tak for god ro og orden!  
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 22 

− Graf på side 4 uddyber dette. 

− Grafen løber frem til 2023. 

− Der bemærkes en variation i kur-

ven over de samlede årsindtægter 

frem til 2023, dette 

begrundes med, at der laves nye køk-

kener fordelt på årene eller indkøbes 

f.eks. køleskabe. 

Der stilles forslag om evt. at vente 

med renoveringen af kollegiet: 

Holdninger: 

- Det er vigtigt med vedligeholdelse 

da det tiltrækker nye beboere og fast-

holder ”gamle”. 

- Det er el-besparelse på længere sigt. 

Udskiftning af el installationer i kæl-

dercafeen (125.000 kr.) 

• Dette bemærkes som værende en 

dyr post. 

• Budgettet er lagt efter fremsat til-

bud. 

Lars Kej påpeger, at der indhentes 

flere tilbud. Denne post kan derfor 

variere. 

• Om denne post er fastlagt afhæn-

ger af, om bestyrelsen giver tilladelse 

hertil. 

Tv-kanaler og pakkevalg 

• Budgettet siger 88 + TV-pakker: 

- Skepsis overfor nuværende pakke. 

- Der er snak om at fjerne TV2.NB: 

Det er beboernes eget ansvar at tage 

stilling til hvilke kanaler vi skal ha-

ve. Der kan indhentes en 

liste med kanaler fra YouSee, hvilket 

videregives til Nikolaj G-4. Dette spil-

ler først ind på 

huslejestigningen næste år. 

Varmemesterboligen udskiftning af 

vinduer (194.000) 

− Lars Kaj udtaler, at disse skal skif-

tes. 

Stiger huslejen for varmemesterboli-

gen? 

Tilstede er: 

Line B-57, Camilla L-1, Jakob R-52, 

Jonas D-59, Troels C-18, Nikolaj og 

Emine G-4, Kristoffer C-35, Thomas, 

Lars Kaj og John. 

1) Valg af ordstyrer og sprog 

− Ordstyrer er Jonas D-59. 

− Mødet afholdes på dansk. 

2) Fremlæggelse af institutionens 

budget for det kommende drift-

sår 

Kollegiets bestyrelse har sammen 

med KAB udarbejdet forslag til kolle-

giets budget for perioden 1. 

august 2013 til 31. juli 2014. Budget-

tet skal forelægges til beboernes ori-

entering forinden det kan 

vedtages af bestyrelsen, og det vil ske 

på en ekstraordinær generalforsam-

ling den 22. april 2013 kl. 

19.00 i GH-kælderen. 

Budgettet vil efterfølgende blive be-

handlet i kollegiets bestyrelse. 

Note: Den udsendte budgetoversigt er 

god og overskuelig - dette må gerne 

nævnes for bestyrelsen. 

Forhøjelse i huslejen 

• Stigning i større eller mindre grad 

kan ikke undgås. 

− 88 kr. for enkeltværelser 

− 186 kr. for dobbeltværelser 

Diskussion af i øjnefaldende udlæg til 

enkelte poster: 

• Stigningen skyldtes, at der er kom-

met ½ mand mere i tea-

met(havemanden). 

• Forbruget af El svinger en del. 

• Konkrete spørgsmål kan rettes 

Flemming Bøgebjerg på 

www.fbh@kab.dk 

Forslag til nedsættelse af denne post: 

• Kampagne med fokus på forbrug. 

• Gentryk af artikel i Nybrotidne 

skrevet af miljøister – Jonas har den-

ne. 

• Strømbesparelseskonkurrence. 

− Hvis de ansattes løn stiger, stiger 

Lars Kejs husleje. Dette er ikke til-

fældet og derfor stiger lejen 

ikke. 

− Meget dyr administration. 

− Der udtrykkes tilfredshed med 

KAB’s udførsel af det administrative 

arbejde. 

NB: Til bestyrelsen: 

− Er det evt. Muligt at skære ned på 

posten til administration ved KAB? 

− Evt. Begrænsning ved mindre flyt-

ning til og fra kollegiet. 

• Dette bliver vendt på bestyrelsesmø-

det onsdag d. 24./04. 

• Der skal afsættes udgifter til tele-

fonposten til det kollegiets interne 

system. 

• Kældercafeen har fået telefon. 

Omlægning af lån 

- Hvor kommer det store fald fra? 

NB: Dette tages op på bestyrelsesmø-

det. 

40.000 pr. år. der skal bruges af be-

boerrådet 

- Pengene går indtil videre til hen-

læggelser. 

- Dette kunne gå til afbetaling af ren-

ter på lån, da det kunne nedsætte 

lejen på længere tid. 

NB: Skal pengene bruges af dette råd 

til drift? Dette bør undersøges og ta-

ges med til bestyrelsen – 

hvad er reglerne? 

Lars Kaj vil skifte el-pærer til LED 

lamper. 

− Han laver regnskab, og målinger 

med dette på LM og AB. 

− Bedre og billigere. 

− 1 mio. Til besparelse pr. Værelse 

ved at indsætte LED på værelser – 

forudsat af det er fælles. 

NB: Jakob tager dette op på bestyrel-

sesmødet. 
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VINDERNE 

Mest kreative: 

Ann-Louise, N36 

Disse flotte og finurlige franske ma-

kroner sikrede Ann-Louise prisen. 

 

Marilyn Monroe (smukkeste): 

Lærke, M43 og Pernille, E26 

En rigtig lækker og flot pyntet blå-

bærkage sikrede pigerne prisen for 

årets smukkeste kage. 

 

Moderkagen (bedste smag): 

Jakob, M60 og Marie, M48 

Årets bedst smagende kage blev 

Snask og Snuskes chokoladekage! 

Kagefestivalen er efterhånden ikke 

blot en enkeltstående begivenhed, 

men nok nærmere på vej mod at blive 

en fast tradition her på Nybrogård 

Kollegiet.  

Personerne bag denne sukkerholdige 

festival har været vedholdende i de-

res ønske om en kagefestival lige si-

den starten, og det betød at der lør-

dag d. 20. april blev afholdt den hidtil 

3. udgave af festivalen, endnu en-

gang i KælderCafeens lokaler. 

Dørene blev slået op kl 14, hvorefter 

anretningsbordene hurtigt blev fyldt 

op med kage efter kage. I alt 31 ka-

ger deltog i festivalen og dermed også 

i konkurrencen om en af årets tre 

fine priser. 

Priserne i denne udgave af kagefesti-

valen bestod af ”Den mest kreative”, 

”Marilyn Monroe” (smukkeste) og 

”Moderkagen” (bedste smag). Vinder-

ne af hver kategori fremgår af søjlen 

til højre. Som præmie blev Ann-

Louise belønnet med et gavekort til 

Specialkøbmanden, Lærke og Pernil-

le fik overrakt et gavekort til La Gla-

ce og Jakob og Marie modtog et gave-

kort til Fru Hurup i Lyngby.  

Kåringen skete som noget nyt via 

stemmer fra alle fremmødte. Hvor 

der tidligere var udvalgte dommere, 

der skulle bestemme og kåre vinder-

ne, var der derfor nu tale om rene 

publikumsfavoritter der løb med sej-

rene. Stort tillykke til vinderne. 

Som altid var der også åbnet op for at 

Endnu en kagefestival—endnu en succes! 

folk uden egen kage kunne deltage. 

For den nette sum af 20 kr. kunne 

man få lov at deltage i selve kage-

spisningen, den måske sjoveste di-

sciplin overhovedet for mange. Det 

samlede deltagerantal blev på 69, så 

selvom der stod to bagermestre note-

ret på flere af kagerne, så var der 

tydeligvis også flere der benyttede 

sig af dette tilbud! 

Som altid blev der gjort et stort 

nummer ud af at sikre, at alle kunne 

være med. Derfor blev det igen i år 

krævet, at man skulle skrive indhol-

det af sin kage på noten ved kagen, 

sådan at også diabetikere eller folk 

med andre allergier kunne deltage i 

festlighederne. 

Det hele sluttede kl 17 efter tre ti-

mers sød spisning. Sjældent er så 

meget sukker og sødt stads set på 

samme sted, og naturligt nok blev 

der heller ikke spist op i løbet af de 3 

timer. 

Du kan finde billeder, info og meget 

andet om både den seneste kagefe-

stival, de tidligere festivaler samt 

blive opdateret om de kommende på 

festivalens facebookside — Nybro-

gård Kollegiets Kagefestival. 

Holdet bag kagefestivalen har allere-

de nu meldt ud, at traditionen fort-

sættes til efteråret. En specifik dato 

er endnu ikke sat, men den bliver 

naturligvis meldt ud, så snart be-

slutningen er taget. 

Jakob, R-52 



 

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) Bestyrelsen ønsker at indfø-

re, at man bliver bedt om at udfylde 

et spørgeskema ved udflyttelse, så-

dan at man i fremtiden kan danne 

sig et bedre billede af, hvorfor folk 

flytter fra kollegiet. Vi ønsker her dis-

kuteret, hvilke ting der inkluderes i 

dette spørgeskema. 

 b) Tilladelse til fælles afterparty 

med POP pinsesøndag – Se bilag 1. 

9) Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering 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.  

 

Bilag 1: 

Søger om tilladelse til fælles afterparty 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag d. 7. maj 
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Mandag den 8. april 2013 kl. 19 i 

GH – kælderen  

19 er fremmødt til beboermødet  

Ad 1) Mikkel J21 er valgt til ordsty-

rer og engelsk er valgt til sprog for 

mødet. Dagsordenen for mødet er 

godkendt.  

Ad 2) Fremlæggelse af institutio-

nens budget for det kommende drift-

sår.  

Budgettet er ikke færdigt, da kontoerne 

er blevet ændret pga. en ny lovgivning, 

og kontoerne derfor har været låst. 

Budgettet forventes færdigt om en uges 

tid. Det skal op på et beboerrådsmøde 

og godkendes på et bestyrelsesmøde. 

Der afholdes derfor en ekstraordinær 

generalforsamling d. 22-04-2013 kl. 19, 

hvor budgettet tages op, inden det god-

kendes på bestyrelsesmødet d. 24-

04-2013.  

Ad 3) Evt. indvalg af nye medlem-

mer og suppleanter til Beboerrådet.  

Ann-Louise N36 er suppleant NO-

lige.  

Ad 4) Evt.  

Intet 

Referat fra beboermøde d. 8. april 

med POP pinsesøndag af Claes Se-

werin 

I forbindelse med at herrefodbold-

holdet møder POP pinsesøndag (d. 

19. maj) og pigerne efterfølgende 

også spiller. Så vil jeg forsøge at få 

arrangeret en fælles fest med POP, 

og derfor søger jeg om mulighed for 

at Kældercaféen kan holde åbent 

søndag d. 19. maj. Det er dog ikke 

sikkert, at det bliver kældercaféen, 

da det muligvis kunne blive Falla-

den (på POP), som ligger lokaler til, 

hvis festen kan arrangeres. Festen 

skal være åbent for alle, og vil være 

en mulighed for at socialisere med 

vores naboer, og støtte det sociale 

omkring fodboldholdene, så der kan 

være større atmosfære omkring 

kampene i sæsonen. 

 

Fodboldsæsonen er 

i gang! 

Hvor: 

Banerne over for Engelsborgskolen, 

lige ved siden af Netto. 

Adresse: Engelsborgvej 93, 2800. 

 

Hvornår:  

Herrer: Tirsdag og torsdag 18-20 

Damer: Torsdag 18.30-20.00 

 

Kom med og hav det sjovt, uanset 

niveau, erfaring eller kondi. Der er 

altid plads til én mere på holdet! 

Få mere info i facebook-grupperne: 

F.C. Nybro og F.C. Nybro Chicks 

http://www.nybro.dk
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Lidt om mig 

Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring 

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

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:  
Koldskål & 

kammerjunker 

Velbekomme 

De seneste par dage har vejret virkelig været godt og 

man mærker hurtigt forårstegnene og ser frem mod 

sommeren. Med sommeren følger også en hel masse 

sommerretter. En særlig ret der vækker mange som-

merminder er koldskål. Denne ret kan fås i mange 

afskygninger, og sælges i rå mængder i diverse su-

permarkeder.  

Jeg har nu aldrig været så meget til den færdiglave-

de koldskål og vælger i stedet at lave den selv. Det 

mest fantastisk er at det ikke kræver særlig mange 

ingredienser og det er super nemt at lave.  

Derfor er månedens opskrift hjemmelavede koldskål 

og kammerjunker.  

Koldskål 

Ingredienser: 

 2/3 Gammeldags kærnemælk 

 1/3 A38 

 Vaniljesukker 

 Sukker 

 Evt. lidt revet skal fra en økologisk citron.  

Bland kærnemælk og A38 og smag til med sukker og 

vaniljesukker. Alt efter smag kan du tilsætte lidt re-

vet citronskal.  

Husk at købe den gammeldags kærnemælk, da det 

der sælges som almindelig kærnemælk kun er syrnet 

skummetmælk og derfor at en meget syrlig smag. 

Den gammeldags kærnemælk er restproduktet fra 

smørproduktionen og  har en rundere og mildere smag.  

Kammerjunker 

 Ingredienser: 

 125 g. koldt smør 

 250 g. hvedemel 

 2 tsk. Bagepulver 

 1 tsk. Kardemomme 

 50 g. sukker 

 1/2 æg 

 1/2 mælk 

Tænd ovnen på 175 grader. Skær smørret i stykker og 

smuldr det i melet. Bland bagepulver, kardemomme og suk-

ker i. Saml dejen med æg og mælk. Tril dejen i to stænger 

og skær hver af dem i 25 stykker. Tril stykkerne til kugler 

og stil dem på bagepladen. Bag kuglerne i ca. 15 min. på en 

af de midterste ribber. Tag pladen ud og afkøl ca. 5 min. 

Indstil ovnen på 140 grader. Skær kuglerne igennem og stil 

de overskårne kager på pladen med snitfalden opad. Tør 

kagerne på pladen ca. 30 min.  

Du kan selvfølgelig twiste opskrifterne som du vil eks. ved 

at blende forskellige bær i koldskålen eller servere den med 

honningristede havregryn. Kammerjunkerne kan tilsættes 

revet appelsinskal, vanilje eller kanel alt efter smag og be-

hag. Det er som altid kun fantasien der sætter grænsen.  

God fornøjelse og 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 Nybro Hundeklub 

Anne-Louise N36 Malene Strøm 

 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 

Andreas, M06  CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (47 43)   

Tlf: 24 44 75 98  Cykelværksted 

Alexander, G28   LM-Kælderen 

Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Klapstole 

Troels, C18  Stig, S5 

Tlf: 46 97 (42 18) 

Tlf: 50 44 10 90  Trailer 

For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) 

koster det:   

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg 

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

KælderCaféen 

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

Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 

(annonceres separat). 

Formand: Thea, D43 

Næstformand: Samuel, D46 

Kasserer: Samuel, D46 

Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 

Suppleant: Joachim, D64 

 

bro.dk > For beboere > Beboerrå-

det > ”Mail Beboerråd”. 

Administration 

Kasserer 

Anna, M45 

annanyengaard@gmail.com 

 

Beboerrådssekretær 

Nina, C23 

sekretaer.nybrogaard@gmail.com 

Revisorer 

 

NybroTidende 

Jakob, R52         

Mikkel, R61 

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: 21 48 54 55 

 

Klagenævn 

Kontortid: Tirsdag 19:30- 

20:00 i GH-kælderen. 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 21 48 54 55 

 

Netværkskontor 

Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i 

GH-kælderen. 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 21 48 54 55 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

Grønt Kollegium 

Jakob, R52 

Majbritt, S5 

 

 

 

 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Bestyrelsen 

Alexander, G28 (formand) 

Jakob, R52 (næstformand) 

Camilla, L01 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand:   Jonas, D59   

AB-ulige:   Line, B57 

          

AB-lige:      Thomas, B64 

           

CD-ulige:   Jonas, D59  

            

CD-lige:     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 

     Ann-Louise, N36 (sup) 

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-

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 og Mikkel R61. 

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 

Oblivion 

Et kig i diverse filmdatabaser, fx 

IMDB.com, kan få de flestes tænder 

til at løbe i vand. Trailer-databasen 

vidner om utallige spændende film i 

vente hen over sommeren, men al-

lerede nu er flere af årets forment-

lig store filmhit begyndt at rulle 

hen over biograflærredet. I denne 

måned tager vi et kig på Oblivion, 

en science fiction film med Tom 

Cruise og Morgan Freeman i to af 

hovedrollerne. 

Science fiction er det nye sort in-

denfor filmens verden. Ikke at det 

ikke har eksisteret i mange år, men 

sommerens filmudbud kommer til 

at svælge i dem. The Hunger Ga-

mes 2, Iron Man 3, Elysium, Man of 

Steel, Pacific Rim og After Earth 

bare for at nævne et lille spænden-

de udvalg. Oblivion er dermed før-

ste skud på stammen, og det må 

den siges at klare meget godt. 

Historien tager udgangspunkt i 

fremtiden, helt eksakt i år 2077. 

Menneskeheden har været igennem 

en lang og hård krig mod en ukendt 

fjende udefra, som man i sidste ende 

trak sig sejrrigt ud af. Dog med det 

resultat, at Jorden som vi kender den 

er gået tabt. Tilbage er blot masser af 

golde og øde områder, dækket af krate-

re, mens også Månen har været under 

beskydning. 

Midt i denne stilhed finder vi filmens 

hovedperson, Jack Harper, der spilles 

af Tom Cruise. Jack er droneteknikker 

og danner sammen med sin partner, 

Victoria, et team der skal sikre, at en 

række droner forbliver aktive og 

kampdygtige. Dronernes opgave er at 

gennemflyve området og sikre en ræk-

ke energitårne, der omdanner vand til 

anden energi der skal bruges på men-

neskehedens nye tilflugtssted, Titan  

Både Jack og Victoria har ligesom re-

sten af menneskeheden fået deres hu-

kommelse renset efter krigen, hvorfor 

at de intet husker om hverken krigen 

eller de eksakte begivenheder der ledte 

op til. Mens Victoria hviler fint i denne 

verden plages Jack ind i mellem af 

drømme om steder, samtaler og perso-

ner han intet kender til i den verden 

han nu færdes i. Under sine mange 

missioner på landjorden indsamler 

han stille og roligt rester af gamle 

bøger og andet, der blot leder til en 

endnu større nysgerrighed over for 

den verden han nu præsenteres for. 

Alt imens han forsøger at finde ho-

ved og hale i det hele skal han forsø-

ge at overleve de til tider voldsomme 

angreb fra gruppen af Scavs, der 

bebor de mørkeste og ufremkomme-

ligste egne af området. Alt dette 

leder i sidste ende Jack ud på noget 

af et eventyr, og ikke alt er som det 

ser ud til at være. Eller hvad? 

Filmen skinner igennem med rigtig 

flotte billeder og god lyd, der virke-

lig skaber en god oplevelse. Samti-

dig er der meget få personer involve-

ret i historien, hvilket også er meget 

flot klaret. 

Jeg vil personligt give filmen 5 ud af 

6 stjerner for en virkelig solid ople-

velse, der sagtens kan ses uden at 

man er kæmpe elsker af sci-fi. Men 

se ikke traileren! 

Jakob, R-52 


