
Årgang 41 nr. 2 

NybroTidende 

Nybro Tidende har i marts nummer sat fokus på kollegielivet.  

Lever kollegielivet stadig, har Nybrogård Kollegiet nogensinde stået med tomme væ-

relser? Er ideen om kollektiv og fælleskøkkener gået er af mode? 

Vi tjekker det ud, og inviterer på fælles film!  

Marts 2014 

Filmklubben inviterer til film 

 

12 MARTS 

KL. 20.00 

 

Vi skal se American Pie: Reunion og 

World War Z! Det er gratis. 

 

Side 8 

Chilidyrkning på værelset? 

Den er god nok. Kollegiets  eget svar 

på Chili Klaus fortæller om hvordan 

du gør.  

Læs om Chilie Emil og chilidyrkning 

i din vindueskarm.  

Side  10 

Kagefestval  

 

29 MARTS  

KL. 1300 

 

Se mere på facebook  

Nybrogård Kollegiets Kagefestival 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

 

ST ulige, ønsker lås 

bagdøren.  

 

Ny formand i have-

gruppen er valgt.  

 

Fodboldklubben søger 

om 13.300,- til dækning 

af turneringsomkost-

ninger og nye spiller-

trøjer til drengene 

 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  

5. marts 2014 kl 19. i 

GH-kælderen  

 

 

Nyt fra  
Beboerrådet 
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Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende  

redaktører 

Jakob Jensen (R52) 

Mikkel Mørch (H61) 

Emma Broberg (S24) 

 Engelsk oversættelse 

Nikolaj Folander Smit (P16) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om måne-

den senest fire dage før næste 

beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 20. i 

hver måned. 

 Oplagstal: ca. 150. 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig retten til at rette 

i indlæg, samt fravælge indlæg, 

der ikke synes at have relevans 

for andre. 

Kollegielivet lever? 
Er kollegielivet dødt? Er det 

en udfaset frase, der ikke læn-

gere består? - Nybrotidende 

ser på kollegielivet, med 

Nybrobriller. 

For nogle år siden, skrev DJØF en 

artikel, der kommenterede kolle-

gielivet, som en snart uddød del af 

det danske ungdomssamfund. 

Trods modsigelser i artiklen (som 

Nybrotidende bifalder), endte kon-

klusionen med at kollegielivet of-

test er en nødløsning for de stude-

rende, og ikke en ønsket bolig.  

Hvis vi ser på Nybrogård Kollegi-

et, er det en hel anden historie! 

Kollegielivet sprudler her med en 

masse aktivitet i form af en masse 

klubber, en snart forekommende 

kagefestival, filmaften i kollegiets 

biograf, TDC’er til højre og ven-

stre, madklubber, køkkenfester 

mm. Der er bestemt aktiviteter 

her, og der står slet ikke tomme 

værelser, som der åbenbart er i 

Århus (ifølge artiklen). I forhold til 

udsagnet om den klassiske ”pasta 

med ketchup levestil”, passer 

Nybrogård kollegiets beboere slet 

ikke ind. Pastaen med ketchup er 

nemlig erstattet med den altid 

nemme og friske frysepizza. Og dog, 

så er beboerne rigtig gode til at lave 

god mad (efter denne skribents op-

fattelse).  

Nybrogårds kollegieliv fungerer 

bare skide godt, og selve kulturen 

bag lever i allerhøjeste grad hos os 

her ved søerne. Og hvis vi bevæger 

os ud på DTU til Kampsax, vil vi 

med sikkerhed få et stort JA, hvis 

vi spørger dem om kollegielivet sta-

dig lever. Derude har de et ry for at 

være nogle festhoveder, imens vi 

herude, er omtalt som nogle dejlige 

hyggetrolde (som sagtens kan holde 

fede fester!). Så hvert kollegie har 

deres identiteter hvilket kun be-

kræfter at kulturen stadig lever 

anno 2014. 

Mikkel Mørch  

”Lejemålet begynder 1 marts 

1972…” 

 

”Lejen udgør kr. 450,- pr. 

måned, der erlægges hver den 

første…” 

 

”Lejeren er pligtig at del-

tage i pasning af telefonan-

lægget efter den herfor 

fastsatte turnus.” 

 

”Stempel til kontrakten samt 

eventuel udgift til dørskilt 

og vægtøjsattest betales af 

lejeren.” 

 
Faktisk er der ikke den store forskel 
på reglerne i 2014 og Nybrogård Kol-
legiets første huslejekontrakt. Denne 
kontrakt er fundet bag et skab på et af 
værelserne og hænger nu som pynt 
på varmemesterens kontor.  
 

Kontrakten der blev udskrevet til 
Daniel Japha D59 i 1972, kan sætte 
lidt lys over hvorfor Nybrogård 
egentlig kom til verden og hvorfor 
det er blevet hvad det er i dag. Vi 
snakkede med kollegiets trofaste 
varmemester Lars Kaj.  

  
KUA (Københavns Universitet Ama-
ger) skulle have ligget på radiomar-
ken, derfor blev Nybrogård Kollegiet 
bygget. Dog er sandsynligheden for at 
Daniel Japha læste på KUA meget 
lille. Som vi ved læser størstedelen af 
de studerende på Nybrogård på DTU. 
 
A, B, C, D bygningerne stod først klar. 
Dog fik nogle af beboerne nedsat hus-
leje pga. store mængder mudder 
udenfor døren. 
 
KUA kom aldrig. Men beboerne kom, 
og der har aldrig stået et værelse tomt 

på kollegiet siden. 
 
Hvorfor? Hvis man spørger Kollegiets 
Varmemester Lars Kaj er der ingen 
tvivl ”Kollegiet ligger med landets bed-
ste beliggenhed!” 
 

KAB administrerer ca. 50.000 lejemål 
i hovedstadsområdet. Lars Kaj har 
arbejdet på Nybrogård i 18 år.  

”Når jeg deltager i møder med KAB, 
kan jeg høre, jeg har verdens sødeste 
beboere” fortæller Lars Kaj. Indeluk-
kede lugtende katte der jamre, ham-
sterfarme, og mikroovne og køleska-
be  på værelserne er åbenbart små-
ting i forhold til hvad andre områder er 
udsat for.  

 

/Ems24 

HUSLEJEKONTRAKT D59, 1972. HUSLEJEKONTRAKT D59, 1972. HUSLEJEKONTRAKT D59, 1972.    
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Referat af Beboerrådsmøde d. 4. februar 2014 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og sprog 

Ordstyrer: Thomas, Sprog: Dansk 

2. Antal stemmeberettigede 

Thomas C05, Mikkel J21, Troels C22, 
Jakob R52, Alexander E16, Ea D63, Maj-
britt S05, Ann- 

Louise P27, Line B57, Caroline s37, Cas-
per T61 

11 stemmeberettiget. 

Mangler afbud/ukendt: Thea D43, Peter 
L36 evt. andre? (Ann-Sofie bedes følge 
op på det) 

3. Godkendelse af referat fra sidste 
beboerrådsmøde 

Godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

5. Økonomi 

NYK's konto har følgende indstående: 
195000,- 

Netkontoen har følgende indestående, 
når der er overført for løn: 234000,- 

Motionsklubben har fået udbetalt 5572,- 
til en vask, som tidligere besluttet, Yder-
ligere har de benyttet deres rådigheds-
beløb på 10000,- til indkøb af udstyr. 

6. Øvrige meddelelser 

• Invitation til Kagefestival d. 29. marts. 
De søgte penge er pt. ikke nødvendige, 
men de søger ved næste møde om 500,- 
til at afholde uforudsete udgifter. 

• Formanden har godkendt at Motions-
klubben har indkøbt udstyr på auktion til 
~19000,- 

• Formanden har godkendt åbning af 
Kældercafeen til Nytårsaften efter en 
høring pr. mail. 

• Netgruppen: Er i fuld gang med instal-
lation af lidt hurtigere internet/fjerner 
flaskehals ud til de enkle blokke. 

7. Evt. gennemgang af referat fra sid-
ste bestyrelsesmøde eller dagsorden 
før det næste. 

George (Medlem fra DTU) har beregnet 
at vi har sparet på varme og el efter at vi 
har lavet 

vores renovering i 2009/10. 

8. Indkommende punkter 

A) Digitalt TV – NU! V/ Mikkel, J21 

Krav om deadline ang. digitale kanaler. 

Lars Kaj: Det koster 15000,- til ud-
styr/kanal, der skal opgraderes. 

Jakob: Brug evt. den opsparede indtægt 
fra mobilantennen til betalingen af den-
ne udvidelsen. 

Alexander: Adgang til kanalafstemning 
var for mange et problem for mange, pga. 
manglende kode til forum m.m.. - Net-
gruppen svare: K-Net er på vej med en 
løsning, som gør at man ikke skal i kon-
takt med Netgruppen for at nulstille sin 
NYKxxx konto og password. Tidsplan 

ukendt. Det er samme person der laver 
det til K-Net, som hvis NYK skulle lave 
det selv. 

Majbritt: Sammensætning af økonomien 
i dette skift skal synliggøres. 

Line: Økominen bør undersøges inden 
næste møde og ikke først efter/under 
kanalafstemningen. 

Jakob kigger på det til næste møde. 

B) Nybrotidende ønsker adgang til se-
kretariatet, V/ Jakob, R52 

Det ville gøre det meget nemmere for os 
at printe, såfremt vi kunne få egen ad-
gang til sekretariatet og de computere 
der står dernede. Indtil nu har denne 
adgang været sikret gennem at Jakob har 
været i bestyrelsen, men da han nu flyt-
ter ønskes denne adgang fortsat sikret. 

Vi søger derfor om lov til, at en person 
får en nøgle plus login til en computer i 

sekretariatet. 

For: 10, Blank: 1, Imod: 0 

C) Nyt udsugnings/emhætte system 

V/ Sofie E. Holsten H53 

På mit køkken fungerer det nuværende 
udsugningssytem slet ikke. Der er blot et 

åbent hul, og hver gang man laver mad, 
bliver der meget tilrøget, og der kommer 

hurtigt til at lugte. 

Jeg håber, I vil diskutere, om det er mu-
ligt at installere nye udsugningssystemer 
på køkkenerne. 

Punktet frafalder pga. manglende frem-
møde. Husk at et punkt ikke tages op, 
uden at den ansvarlige er tilstede. 

I dette tilfælde er der tale om en alm. 
drift sag, da udsugning i GH helt var 
holdt op med at virke. 

Bestyrelsen er ved at kigge på en ny løs-
ning til udsugning, men det er tidligere 
blevet nedstemt pga. en meget høj pris. 

d. Aktivfest for alle (frivillige) under 
NYK\'s forening. V/ Thomas, C05 

Der foreslås at der bliver afholdt aktiv-
fest for alle de aktive på kollegiet. Så-
fremt dette punkt bliver vedtaget skal 
der også besluttes om de ansatte under 
NYK's forening (Nybrotidende, Netdrift, 
osv.) også bliver inviteret eller det kun er 
de frivillige under NYK's forening dvs. 
Formænd for klubber, Beboerrådet, osv. 

Kageudvalgtet vil meget gerne inviteres, 
de følger sig snydt sidste gang. 

For en fest: 11, Blank: 0, Imod: 0 

Lønnede frivillige inviteres 
(Sekretariatet, Klagenævnet og Netgrup-
pen) 

For: 11, Blank: 0, Imod: 0 

NB!  Opdater jeres maillister (Gå herind: 
Nybro.dk/netaccount og opdater jeres 
email eller kontakt 

Netgruppen hvis I ikke modtager mails 
fra kollegiet!), I modtager en mail invita-
tion fra Thomas. 

E) Motionsklubben søger om penge til 
maskiner i alt 19.837,50 kr. 

V/ Formændene for motionsklubben 

– se bilag 1. 

Motionsklubben har været så heldig at 
vinde nogle gode, billige maskiner under 
entvangsauktion. Desværre er kassen nu 
fuldstændig tom, ligeledes er hele årets 

rådighedsbeløb opbrugt. 

Derfor søges der om dækning af disse 
udgifter. 

Det vil sige at motionsklubben søger om 
det samlede beløb og at derud af dækker 
de 10000,- deres rådighedsbeløb, således 
at de igen er frie henover det næste år til 
at benytte deres rådighedsbeløb. 

For: 9, Blank: 2, Imod: 0 
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f. Indkøb af eludstyr til Festival kælderen 

V/ Mikkel, J21 

Status er uændret siden december mø-
det, mere om det til mødet. 

Intet nyt, bl.a. fordi Festival udvalget ikke 
har nået at holde møde. 

9. Evt. indvalg af nye medlemmer og sup-
pleanter, herunder orientering om bebo-
errådsmedlemmer der træder ud af Be-
boerrådet på JK-ulige tiltræder Jakob 
K55 som suppleant, på GH-ulige tager 
Trine G17 over for Jens G25. På AB-lige 
tager Henrik A32 over for Thomas B64, 
På NO-ulige tiltræder Mathilde O57 som 

repræsentant. 

10. Evt. 

• Kunstklubben søger ny formand i 
Nybrotidende, Helene B66 stiller op til 
posten. Helene tager selv fat i Line 

• Aktivfesten søger frivillige til at sam-
mensætning af programmet og dagen. 

Troels hjælper Thomas 

Alexander: Sæt en fast dato, da en doodle 
ender i kaos. 

Kasper, C02 for Kældercafeen: Kalende-
ren er fuld af private udlejninger og te-

mafester, men da der er tale om en for-
eningsfest er der mange muligheder. 

Thomas: Festen bliver en gang i april. 

• Caroline: Brochure med info omkring 
hvad gør man, når lokummet oversvøm-
mes eller naboen larmer ønskes omdelt 
sammen med udlevering af nøgler eller 
sammen med lejekontrakten. 

Nybrotidende har noget materiale allere-
de. Skriv evt. til dem materialet skal op-
dateres eller laves meget generel. 

Det foreslås at lægge opgaven ud til de 
enkle køkkener. Nogle køkkener har alle-
rede en ordning, hvor noget generelt 
lægges i postkassen. Disse handler dog 
mest om køkken kasserne, madklubber 
m.m. 

Men de enkle køkkenerne er meget for-
skellige, så det er svært at uddelegere 
arbejdet 

til de enkle køkkener. 

Der er tale om to forskellige ting: Livet 
på køkkenerne og hvem man går til i 
klubberne (formænd)/Hvem man går til i 
Sekretariatet, Klagenævnet og Netdrift 
m.m.. 

Hæng evt. informationen op på opslags-
tavlerne på gangene i stedet for omde-

ling. Ved omdeling er der stor mulighed 
for at ender i affald eller aldrig bliver 
læst, fordi det drukner i andre papirsa-
ger. 

Kældercafeens regnskab 2013: 

Stor renovering og mange lukninger i 
sommers har givet en lavere omsætning 
end budgetteret. 

Slutresultat er derfor: 21000,- 

Disse penge går til at betale regninger i 
starten af 2014. 

Beboerrådet ønsker at der udsendes bi-
lag inden mødet. Det kommer med som 

orientering til næste møde. 

• Bedre uddybning af punkter til dagsor-
den, så det er nemmere at diskutere på 
køkkenerne. Husk at hvert punkt skal 
have en titel og et kort resume, derefter 
er det tilladt med ”lange” bilag. 

11. Ny mødedato 

Næste møde er onsdag den 5. marts 
2014 

Evt. Rettelser sendes til Sekretæren. 

KAGEFESTIVAL  

29. marts kl. 13:00  
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Sommerklubberne er klar 

Havegruppen 

Hvor: Haverne ligger udenfor CD-

køkken og LM-køkken 

Pris: Gratis 

Alle på kollegiet har en fremragende 

mulighed for at få jord under negle-

ne og nogle friske grønsager og kryd-

derurter på bordet! Havegruppen 

ejer omkring 29 havestykker delt op 

i CD-haverne og LM-haverne. Der-

udover råder Havegruppen over alle 

kollegiets stikkelsbær-, ribs-, brom-

bær-, og hindbærbuske, samt nogle 

frugttræer. Som medlem af Have-

gruppen får man tildelt et havestyk-

ke, hvor man har frihed til at dyrke 

hvad man vil.  

Der opfordres at medlemmerne del-

tager i fælleshavedage et par gange 

om året, hvor Havegruppen sammen 

passer fællesarealerne omkring ha-

verne og bærbuskene, som ligger ved 

kanoerne. Fælleshavedagene er også 

en hyggelig mulighed at lære sine 

havenaboer bedre at kende, samt at 

søge råd og vejledning fra andre ha-

veinteresserede. 

 

Havegruppen har for nyligt fået en 

ny formand, Miia Ebbesen, som nog-

le måske stadig husker som havefor-

mand fra nogle år tilbage – og hun 

har tænkt sig at fortsætte med den 

samme hyggelig stemning som Ha-

vegruppen er kendt for, men er altid 

åben for forslag og ideer fra medlem-

merne. 

Kano klubben 

Hvor: LM kælder og Lyngby SøPris: 

Gratis  

Kano og Kajakklubben har et med-

lemstal på ca. 200. Kajakkerne lig-

ger udenfor på nogle stativer nær 

Lyngby Sø, mens åre, pagajer og 

andet udstyr er låst inde i LM kæl-

deren.  

Kanoklubben har et årsbudget på 

omkring 15.000 for at kunne holde 

udstyret i orden. Cirka hver måned 

er der introduktion til udstyret. Det-

te sker af sikkerheds hensyn og fordi 

det er vigtigt i forhold til at undgå 

unødvendige skader på udstyret så 

det ikke kan bruges og der skal kø-

bes nyt.  

Hvis man ønsker et kanokursus for 

begyndere, kan det arrangeres i 

samarbejde med Fredriksdal Kano 

og Kajak. Det er egen betaling, men 

med reduceret pris. Hvis nogle af 

klubbens medlemmer er interessere-

de i at lave noget socialt eller har 

nogleA ideer til nye tiltag er man 

altid velkommen til at kontakte for-

manden på kano_formand@nybro.dk 

Man kan melde sig ind i klubben fra 

april til september. Hver tirsdag kan 

man blive registreret som ny bruger, 

så man får adgang til bookingsyste-

met. Registrering forgår hos Ask, 

M47 fra kl. 19-20. 

EmS24  

 

Fodboldholdene klar til ny sæson 

I slutningen af februar er begge 

kollegiets fodboldhold gået i gang 

med at spille igen. Begge hold 

kan stadig bruge flere spillere, og 

der er sket en del ændringer over 

vinteren, hvilket jeg, Claes 

(Assistenttræner for pigeholdet 

og hovedtræner for drengeholdet 

) vil gennemgå her. 

Pigeholdet 

Det er tredje år med pigehold på kol-

legiet. I år er det dog et samarbejde 

med naboerne fra POP kollegiet. Beg-

ge hold har de forrige år haft svært 

ved at stille hold og derfor blev det 

besluttet at lave et samarbejde. Der 

vil være træning om søndagen kl. 16 

på Bagsværd Stadion frem til påske, 

hvorefter vi vil forsøge med 2 ugentli-

ge træninger ved Engelsborgskolen 

om tirsdagen og torsdagen. 

Der vil sandsynligvis komme nogle 

hverdagskampe i modsætning til tid-

ligere sæsoner, hvor næsten alle kam-

pe blev spillet om søndagen. 

 

Man er mere end velkommen til at 

spille med, niveauet er meget bredt. 

Nogle har kun spillet fodbold på kol-

legiet, nogle har spillet fra barnsben. 

Paw, der er træner for POPs pigehold 

er hovedansvarlig og jeg er assistent-

træner.  

Drengeholdet, FC Nybro 

Efter en mindre sjov sæson i 2013, er 

vi tilbage i 2. division. Jeg har overta-

get ansvaret som træner, og har som 

hovedmål, at vi skal have det sjovt 

ved at spille fodbold. Dette betyder 

større fokus på det sociale uden for 

banen. I øjeblikket har vi en meget 

smal trup, og derfor vil det være vig-

tigt, at vi begynder at få nye spillere 

ind på holdet, og det er ligegyldigt om 

det er en ny Messi/Ronaldo eller en 

der kun har spillet i folkeskolen. 

 

Indtil videre spiller vi fredag aften 

med de andre kollegier i DTU-

området, og vil træne mandag og ons-

dag ved Engelsborgskolen når baner-

ne åbner. 

Hvis man skulle have interesseret i at 

spille med eller har nogle spørgsmål, 

så bare send en mail til  

claes_scherwin@sol.dk.  

EmS24 

Fodboldboldsæsonen er i gang! 

mailto:claes_scherwin@sol.dk
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Ved du ikke hvor du skal gå hen? 

Her er et kort over klubber, 

Grupper og Rum på Kollegiet.  

AB Filmklub 

CD Lille sportsrum til hockey og 

bordtennis 

EF Kunstklub og musikrum 

GH Sekretariat, beboerråd, klage-

nævn, fremlejekontor, netværksadmi-

nistrationen og bestyrelsen 

JK Kældercafeen 

LM Cykelværksted og kanorum 

NO Motionsrummet 

ST Opbevaring 

PR  Miljøgruppen med Swapmarket 

 

Cykelpumpe til fri afbenyttel-

se.   

 

Lars Kaj 

Arbejdstider: Mandag-torsdag: 

7:00-15:00 

Fredag: 7:00-12:00 

Kontortider:  

Mandag: 16:00-18:00 

Tirsdag-fredag: 7:30-9:00 

Første hverdag i måneden: 
17:00-18:00 (Kun for udlevering 

af nøgler). 

 

Kort over kollegiet 



SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG 41 NR .  2  

Filmklubben i samarbejde med 

Nybrotidende byder på filmaften 

for alle på kollegiet! 

Vi er altid friske på at samle medkolle-

gianere til noget fælleshygge, og der er 

da intet mere hyggeligt end en filmaf-

ten. Vi snakker ikke filmaften på køkke-

net, men vi snakker om filmaften i vo-

res helt egen kollegiebiograf!  

Vi sætter mikroovnene på overarbejde,  

når vi sætter 2 über-nice film på, kal-

det American Pie: Reunion og World 

War Z, og så er der NybroHygge i aller-

højeste klasse. Det sker på en onsdag, 

så chancerne for at du sidder med stu-

dielæsningen er over gennemsnitlig, 

men bar’ tag bøgerne med så får vi en 

god aften, der byder på fantastisk un-

derholdning.  

Aftenen byder på hele 2 film! Vi skal se 
de altid sjove fra American Pie, hvor vi 

skal se deres genforening. American 
Pie: Reunion er titlen, og den byder 

helt sikkert op til et godt grin! Bagefter 

hen af de lidt senere timer, til dem som 
godt li’ action og intens spænding, by-

der vi på Brad Pitt i zombiefilmen World 
War Z. Den bedste zombiefilm i nyere 

tid, hvis du spørger undertegnede, hvor 
vi ser Brad Pitt kæmpe for overlevelse i 

en verden med et hurtigt voksende 
antal af zombier.  

Der er rig mulighed for kun at se den 
ene af de 2 film, da der er pause mel-

lem de 2 film. Dørene er lukket for 
indgang under filmene. 

Invitation til filmaften 

Praktisk info 

Hvad ser vi? - American Pie: Reunion 

og World War Z 

Hvornår? - Onsdag d. 12/3  

Hvor? - B-kælderen 

Hvad tid? - KL 20:00  

(American Pie starter 20:10) 

(World War Z starter ca. 21:50) 

Hvad ellers?  

Filmaftenen er gratis, og alle kollegiets 
medborgere er velkomne!  

Popcorn skal selv medbringes, og da 

der kun er én mikroovn, må man gerne 
”Poppe” dem fra eget køkken af.  

Yderligere kan du medbringe små 100 
kr. hvis du vil melde dig ind i filmklub-

ben på aftenen. (Kom gerne før hvis du 
vil dette) 

GLAD på FAD til 10,- Hvis du kommer udklædt, gælder hele aftenen.  

PRÆMIER til bedst udklædte! Fra Kl. 21!  

KælderCaféen inviterer 
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Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag den 05. Marts 

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Antal stemmeberettigede  

Herunder opdatering af medlemsli-

sten 

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 dagsor-

den før det næste 

8) Indkommende punkter 

A) Lås på døren - ST bagdør.  

V. Caroline Freltoft. 

Der søges om lås på ST bagdøren, så 

det kun er beboer på gangen der kan 

komme ind af døren. Der er massive 

problemer med at beboerne konse-

kvent bliver vækket af andre beboere, 

der går fra Kældercafeen tilbage til 

deres køkkener, samt står og snak-

ker. Beboerne bliver alle holdt vågen 

mellem 3 og 4 fredag nat samt lørdag, 

når Kældercafeen har ekstra åbent 

eller er udlejet. 

B) ST-ulige foreslå at Volleynettet 

bliver flyttet til græsplænen enten 

foran ST- eller NO-køkkenerne.  

V. Marie T59 

Det er til stor gene for beboerne, der 

har vinduer vendt mod volleybanen. 

Om sommeren er der meget støj fra 

banen, og det er for nogle beboere 

umuligt at have vinduerne åbne, da 

de bliver ramt og slået skæve af bol-

den - eller bolden bliver kastet ind på 

deres værelser. Dette er en uholdbar 

situation. Derudover bliver der ofte 

spillet høj musik, og i sjældne tilfælde 

er der blevet sat lys op for, at det var 

muligt at spille sent om aftenen. 

Det er meget forstyrrende - og det 

burde være muligt at flyttet volleyba-

nen til en anden del af kollegiet, hvor 

den ikke er til gene for beboerne. 

C) Ny formand i havegruppen. 

Havegruppen ønsker at meddele at 

der er blevet valgt en ny formand d. 

28.1. - den forrige formand flytter 

snart fra kollegiet, og efter stemning 

er posten blevet givet videre til Miia 

Ebbesen fra H-6. 

D) Filmklubbens administration 

N. Nikolaj P16 

Nikolaj vil gerne melde sig frivilligt 

til at varetage administrationen af 

Filmklubben. Han har selv forsøgt at 

blive medlem af klubben, men det har 

vist sig at være umådeligt besværligt 

og langtrukkent. En mulig grund er, 

at der er noget galt med de dertil ind-

rettede processer. Hvis det er tilfæl-

det, håber han på at kunne løse det i 

samarbejde med formændene og evt. 

Netgruppen. Jeg inviterer de to for-

mænd for klubben til at deltage i be-

boerrådsmødet, så de har mulighed 

for at belyse situationen. Nikolaj øn-

sker  afstemmes om hvorvidt han 

skal varetage administrationen af 

Filmklubben. 

E) Antennegruppen 

V. Nikolaj P16 

Antennegruppen eksisterer ikke på 

nuværende tidspunkt, men Nikolaj 

P16 arbejder alligevel på en opgave 

(kanalafstemningen), som hører der-

under, og vil gerne tilbyde at udvide 

til andre opgaver - f.eks. muligheden 

for at nulstille værelser til lille pakke 

ved udflytning.  

F) Fodboldklubben søger om 13.300,- 

til dækning af turneringsomkostnin-

ger og nye spillertrøjer til drengene. 

V. Claes O52Se bilag 1 ”FC Nybro 

udgifter” for budget med kommenta-

rer.  

G) Hvor blev tavshedserklæringen af? 

V. Mikkel J21 

Tidligere har det været oppe at vende 

at bl.a. Netgruppen savnede en tavs-

hedserklæring. Den gang blev Besty-

relsen sat på opgaven. Hvad blev re-

sultatet? Mikkel har endnu ikke un-

derskrevet en sådan. 

F) Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering om 

beboerrådsmedlemmer der træder ud 

af Beboerrådet. 

G) Evt. Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > Meld 

afbud, senest dagen før mødet finder 

sted.  

http://www.nybro.dk
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Emil læser biologi på KU og har dyrket chilier i 

vindueskarmen i over 10 år.  

Vi kunne på Nybro Tidende ikke modstå dette 

indslag. Derfor har vi givet kollegiets Chili Emil 

ordet i dette nummer af nyd maden, hvor han 

fortæller om chilidyrkning i din vindueskarm.  

 

Sæson for såning af chilifrø er NU, så læs og 

kom i gang!  

 

Såning i Marts 

Det er bedst i slut februar eller starten af marts. Hvis 

man gør det skal de have 25-30 grader og tilpas med 

vand. Det passer nogenlunde med at putte frøene i en 

plasticpose med fugtigt kaffefilter/ køkkenrulle og hæn-

ge det på en radiator. Kig til dem hver dag. Når de har 

fået en lille rod skal de i en potte i vindueskarmen, ca. 1 

cm dybt. Pas på, roden knækker let og så dør baby! 

Du skal bruge:  

Plasticpotter med huller i bun-

den. Der er ingen øvre grænse 

for størrelsen, men små potter 

kræver meget pasning.  

Noget potterne kan stå i så der 

ikke løber vand ud over det hele 

Købe jord (IKKE så/prikle jord 

eller rododendron jord) 

Gødning 

 

 

Walk through: 

Stil planten i vindueskarmen. Et vindue mod nord (mod 

Lyngby sø) er for mørkt, ligesom det ikke duer at gardi-

nerne er trukket for om dagen. 

Vanding: Når potten er let, har planten fordampet det 

meste af vandet og man kan vande igen. Hæld vand i 

underskålen/potteskjuleren og hæld det vand væk, der 

ikke er suget op efter et kvarter. Jo større potten er, jo 

mere vand kan der være i den og jo sjældnere skal plan-

ten vandes. 

 

Chili på Hjernen! 
Kong vinter er snart ved at give slip og foråret er så 

småt ved at være på trapperne. Og hvad er federe end 

at se træerne få blade og blomsterne springe ud? Jeg 

vil gerne opfordre til at tage noget af livskraften og 

optimismen indenfor. Det at se noget vokse og udvikle 

sig er meget livsbekræftende og hvis man vil have en 

potteplante på værelset kan man ligeså godt dyrke en 

man kan spise af. Det at dyrke sine egne grøntsager og 

følge årstidernes påvirkning på dem er en måde at 

komme tættere på naturen og årstidernes gang.  

Jeg har efterhånden dyrket chilier i mange år, og 

grunden til at det fængede mig til at starte med er, at 

det ikke er særlig svært. Chilier har det sidste år fået 

en enorm opmærksomhed i medierne (læs: Chili 

Klaus). Det virker som om at folk er ved at opdage at 

der er andre slags end den lange røde nede fra netto.  

For der er mange andre slags. Rigtig mange. Et almin-

delig brugt overslag er at der er over 2000. Det er 

grunden til at jeg ikke er stoppet endnu. Der er altid 

en ny farve, smag eller form. En anden fordel er at en 

enkelt plante kan producere nok til et helt års forbrug, 

og at planten har det fint i en vindueskarm.  

 

Emil deler frø ud! 

Emil ligger inde med frø og deler gerne ud. Han er til at 

finde på nybro.dk inde i ”forum”, ellers  kan han kontak-

tes på mail: e.foerby@hotmail.com  

EmS24 

”Man behøver ikke have 
grønne fingre for at dyrke chili, men 

man skal være klar på at få lidt jord 

under neglene.”  

”Pas på, roden knækker 

let og så dør baby!” 

mailto:e.foerby@hotmail.com
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Inspektør  

Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 

Tlf: 4000 

Kontortid  

Mandag: 16:00-18:00  

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 

Første hverdag i måneden: 17:00-

18:00 

Vaskeriet 

Åbent 8:00-19:00 

Nærkøb og Pizzaria 

Tlf: 4002 

Hverdage: 15:00-21:00 

Lørdag-søndag: 13:00-21:00 

Maj-august: Åbent til 22:00 alle da-

ge. 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 

Ask, M47   

Kunstklub  Havegruppen 

Helene, B66  Miia, H06 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 

Kristoffer, L10  Alexander, L17 

   Alexander, E16 

Filmklub  FC Nybro 

Jonas Høj, G24 

   

Nybro Kagefestival FC Nybro Chicks 

Ann-Louise P27 

 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 

Andreas, M06  CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (47 43)   

Tlf: 24 44 75 98  Cykelværksted 

Alexander, E16   LM-Kælderen 

Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Klapstole 

Troels, C22  Stig, S5 

Tlf: 46 97 (42 22) 

Tlf: 50 44 10 90  Trailer 

For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) 

koster det:   

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg 

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

KælderCaféen 

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

Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 

(annonceres separat). 

Formand: Kasper Rohardt Børger, C02  

Næstformand: Jacob Riis, G02  

Kasserer: Henrik Stigsberg Pedersen, A32  

Sekretær: Chelina Kristensen, G02 

Medlem fra Beboerrådet: Ea Nielsen, D63  

Suppleant: Thomas Laustsen, B64 

Administration 

Kasserer 

Alexander, L17 

Alexander.bagge@gmail.com 

 

Beboerrådssekretær 

Ann Sofie Holm, B49 

sekretaer.nybrogaard@gmail.com 

Revisorer 

 

NybroTidende 

Jakob Jensen, R52  

Mikkel Mørch, H61 

Emma Broberg, S24 

Nikolaj Folander Smit, P16 

tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/fremleje 

Kontortid: Mandag kl. 19:00-

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

GH-kælderen.  

Tlf: 21 48 54 55 

 

Klagenævn 

Kontortid: Tirsdag 19:30- 

20:00 i GH-kælderen. 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 21 48 54 55 

 

Netværkskontor 

Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i 

GH-kælderen. 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 21 48 54 55 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

Grønt Kollegium 

Majbritt, S5 

Troels, C22 

 

Miljøgruppen 

Allwin, D66 

Leise, P27 

Troels, C22 

Emine 

Majbritt, S05 

De lokale 

Bestyrelsen 

Alexander, G28 (formand) 

Jakob, R52 (næstformand) 

Camilla, L01 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand:   Thomas C05   

AB-ulige:   Line, B57 

          

AB-lige:      Henrik, A32 

           

CD-ulige:   Ea, D63  

            

CD-lige:     Troels, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige:     

          

EF-lige:       

     

GH-ulige:     Trine, G17 

     

GH-lige:       

          

JK-ulige:    Mikkel, J21 

       Jakob, K55   

JK-lige:       

     

LM-ulige:   Louise, L33 

      Lea, L15 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        

           

NO-ulige:   Mathilde, O57 

           

NO-lige:      

     

PR-ulige:    Ann-Louise, P27  

     

PR-lige:        

     

ST-ulige:   Caroline, S37 

     Marie, T59 (sup.)  

ST-lige:     Kasper, T61 

     Rasmus, S21 (sup.)   

Lejligheder: 

C, D og G:   Thomas,C05     

H og L:       Camilla, L01  

M, O og S:  Majbritt, S05   

NB!  

Punkter til dagsorden skal sen-

des til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via ny-

bro.dk > For beboere > Beboerrå-

det > ”Tilføj punkt til dagsor-

den”. 

Den Personlige Side 



 
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,  Emma S24 (redaktører) Nikolaj (Oversætter) 

Redaktørens playliste 

Filmanmeldelse - About Time (2013) 

”About Time” handler om en ung kejtet rødhåret mand, der søger 

kærligheden. Twistet er så, at han kan rejse i tiden, som han bru-

ger til at finde kærligheden. Se det lyder jo som en forfærdelig 

tøse-film. MEN det er det bestemt ikke! Da filmen er britisk og er 

instrueret af folkene bag ”Love, actually”, indeholder filmen en 

perfekt blanding af humor, god historie og en tilpas portion kær-

lighed. Jeg havde en rigtig god følelse af underholding gennem 

hele filmen, som ramte min humor ”spot on”. Historien er virkelig 

godt sat sammen og er hverken plat eller kedelig på noget tids-

punkt. Yderligere (til mændene på kollegiet), så er der en gude-

skøn birolle i Margot Robbie! Filmen mangler lige den sidste por-

tion spænding. Kunne godt bruge en biljagt eller kung-fu slås-

kamp, så mandlighedsbalancen er opretholdt, men trods det er 

denne skribent er tilfreds.  

Soduko 

Playlisten her er redaktørens 

nuværende favoritter fra det 

store udvalg af verdenens mu-

sik!  

Playlisten har 10 numre, som hver-

ken er de nyeste, ej heller de mest 

populære. Numrene er valgt, fordi 

de er værd at dele med jer, så i selv 

kan høre hvor fede, dejlige, lækre 

og/eller vilde de er.  

Lad os komme i gang! 

1. Shot me down, David Guetta 

feat. Skylar grey 

Nyt fra David Guetta, det er vildt 

og hårdt! Alt for fed på en natklub, 

eller når det går vildt for sig i køk-

kenet!  

2. Laura Palmer, Bastille 

Åh JA! Lige til kollegiekøkkenet i 

en stund, hvor du ikke lige har lyst 

til at skrælle kartofler. Dejligt 

nummer. 

3. Happy, Pharrell Williams 

Lækkert nummer! Pharrell gentager 

sig selv en million gange i Happy, men 

det omkvæd kan bare ikke blive mere 

frækt, så han er undskyldt. 

4. City of dreams, Dirty Sourth, 

Alesso, Ruben Haze 

Perfekt til Gang-festen, køkken-festen, 

you name it. Party’uartig med den her! 

5. Say something, A great big 

world 

Introduktion til A great big world. Dej-

ligt nummer her, men gå lige ind og 

tjek deres album ”Is there anybody out 

there?”  Det er klasse. 

6. Levels, Avicii 

So 2011…. Men hold kæft, det er bare 

for lækkert det her! Kalenderen siger 

2014, men det rykker stadig. 

7. Jubel, Klingade 

Fed sammensætning af trumpet, nogle 

baggrundslyde og lidt kvindestemme. 

Helt sikkert en til madlavningen! 

8. 1. Klasse, L.O.C 

L.O.C er tilbage med nyt album! 

Pisse fedt er det, og lige fedt er det 

her nummer! Spørg UUSOO.  

9. Marquis, L.O.C 

Mere L.O.C og album! ”Sakrilegium”  

er det lettere bizare navn på album-

met Nummeret Marquis er fængen-

de, men lyt også lige til ”V.S.S.B II”, 

”Dit Hjerte” og ”$ucce$”. 

10. Jalousi, Medina 

Det er da et sødt, og dejligt nummer 

Medina har disket op af sit mode-

tøjsærme. Placeret sidst med god 

grund, for det sgu behageligt at høre 

det her sent på aftenen, lige inden 

du går i seng.   

Find playlisten på SPOTIFY: 

Søg: ”41022013nybro” 

 

Skrevet af Mikkel Mørch 


