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NybroTidende 

Nybrotidende har fået nys om, at hele blokken ”PR” bliver lavet om til 

ældreboliger i den kommende fremtid.      

                  Side 2 

April 2014 

Næstsidste  

Nyd maden! 

Nanna, Nybro Tidendes 

madskribent skal flytte.  Så nyd den 

næsttsidste opskrift.  

Påske 

 

Få inspiration til fest, farver og 

køkkenhygge, samt en helt ny måde 

at dekorerer æg, helt uden du skal 

puste!   

Side 8 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

 Beslutninger fra sidste 

møde:  

ST kan få lås på døren, 

hvis det viser sig, den 

ikke er en branddør. Lars 

Kaj undersøger dette. 

Kommende punkter:  

Kollegiets bestyrelse har 

sammen med KAB 

udarbejdet et forslag til 

kollegiets budget fra den 

1. august 2014 til den 31. 

juli 2015. Budgettet skal 

forelægges til beboernes 

orientering forinden det 

kan vedtages af 

bestyrelsen, og det vil ske 

på beboermødet den 7. 

april 

 

Beboermøde efterfulgt 

af beboerrådsmøde 

7. april, 2014 kl. 19:00 i 

GH-kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 

Kældercafeen 

Har fødselsdag og de disker op med 

store overraskelser.  

Læs om kældercafeen og hør nyt fra 

den nye formand.  

 Side 6 & 7 

Blok PR bliver til ældreboliger 
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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 

måneden 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. 

PR BLIVER TIL ÆLDREBOLIGER 
Nybrotidende har fået nys om, at 

hele blokken ”PR” bliver lavet om 

til ældreboliger i den kommende 

fremtid. Dette fremgår i et brev 

fra kommunen. Nybrogård bliver 

indtaget af rollatorer, 

handicapparkeringer og 

hjemmehjælp inden slutningen af 

2015.  

Nyheden fremgår af et brev, der er 

skrevet til KAB fra byrådet i 

Gladsaxe, der beskriver hvordan 

Nybrogård vil blive indtaget af ældre. 

Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse har pålagt Gladsaxe 

kommune at der skal være flere 

boliger i naturområder til rådighed 

for de ældre. Byrådet har derefter 

besluttet at 52 af Nybrogård 

kollegiets 536 lejemål skal stilles til 

rådighed for de ældre, hvor der 

specifikt står, at det drejer sig om 

samtlige lejemål i PR blokken. 

Gladsaxe kommune vil på denne 

måde opfylde kravet fra staten om at 

kunne tilbyde flere ældreboliger i 

naturområder inden udløbet af 2015. 

I brevet argumenteres der med at 

Gladsaxe kommune ikke har fået 

bevilliget midler til byggeri til 

ældreboliger, og de har derfor set på 

eksisterende bygninger, hvor 

Nybrogård kollegiet åbenbart var det 

optimale valg. Nybrogårds nuværende 

beboere har ikke været en del af denne 

beslutning, og nævnes ikke i brevet.  

Det eneste vi kender til her på 

Nybrotidende er brevet! Det lader til at 

beboerne på PR, i fremtiden ikke kan 

forlænge deres lejemål. Byrådet har så 

her gået ind og tilskrevet alle beboere 

der bliver nødsaget til at finde andet 

kollegie, en meget høj prioritet på de 

omkringliggende kollegiers ventelister.  

Vi på Nybrotidende er ikke helt 

muntre ved dette brev. At Nybrogård 

kollegiet dels skal have ældre gående 

og boende side om side med den vilde 

ungdom, men også set i lyset af at 

denne beslutning er taget uden de 

nuværende beboeres mening. Vi 

forventer at høtyvene og faklerne 

kommer frem. De ældre skal ikke 

invadere vores kollegium, vi mener 

ikke byrådet har ret til at tage en 

sådan beslutning uden samråd med 

kollegiets beboere.  

Nederst på siden er der et udsnit af 

brevet fra kommunen.  

Nybrotidende opsøgte Lars Kaj, 

for at høre mere om 

ældreinvasionen.  

Normalt er vores kære varmemester 

altid imødekommende, men denne 

gang, havde han ikke tid til snak. Han 

rodede med en masse dokumenter i 

hænderne og mumlede: ”...Fedt med 

jævnaldrene...”. 

Det vi kunne se i Lars Kajs hænder 

under det korte besøg var især ét 

dokument der sprang i øjnene: 

”Forlængelse af lejekontrakt: Afvist”.  

Om det har forbindelse til ældresagen 

er uvist, men Lars Kaj så besynderligt 

fornøjet ud, selv med denne 

”afvisning” i hånden. Han var dog 

knapt så fornøjet da han viste os væk, 

hvor han sagde: ”Det er fortrolige 

dokumenter det her!”. 

Nybrotidende undrer sig samtidig 

over hvorfor søren, varmemesteren 

håndterer fortrolige dokumenter? Det 

burde være KAB der håndterer 

lejekontrakter, men det var det 

åbenbart ikke i dette tilfælde. 

Brevet fra byrådet. 

STØT KOLLEGIET I KAMPEN 

MOD DE ÆLDRE! 

Gå ind på facebook og Like siden: 

Stop de ældre på Nybrogård 

Her vil der være mere info om 

byrådets overvejelser omkring 

sagen og deres overvejelser, ved 

valget af Nybrogård.  

Vi vil også lægge den fulde 

version op af det brev som vi er 

kommet i besiddelse af. Det brev 

som afgører beboerne på PR’s 

fremtid.  

Her kan i også byde ind med jeres 

meninger, tanker og ikke mindst 

følelser! 

Skrevet af Mikkel Mørch 
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Referat af beboerrådsmødet onsdag den 5 marts, 2014 

Fremmødte:  

Alexandra F53, Mathilde NO-ulige 

Rasmus S-21, Camilla H54, Ann Sofie 

B-49, Thomas A15, Line B-57, 

Majbritt S-5, Jakob K-55, Caroline S-

37 

Marie C-59, Ea D-63, Kasper C2, 

Claes O52, Troels C-22, Thomas C-5, 

Mikkel J-21, Ann-louise P-27, 

Alexander G4, Nikolaj P16, Lars Kaj  

Afbud: 

Kasper T-61 

Intet fremmøde – intet afbud:  

Jens G-25 

Dagsorden:  

 

1. Valg af ordstyrer og sprog  

Ordstyrer: Thomas 

Sprog: Dansk 

 

2. Antal stemmeberettigede  

Antal: 11 

 

3. Godkendelse af referat fra 

sidste beboerrådsmøde 

Godkendes.  

 

4. Godkendelse af dagsorden  

Godkendes. 

 

5. Økonomi 

 

Der er blevet trukket 8572,82 fra 

motionsklubben rådighedsbeløb. 

Status:  

238.000 kr. på Netkonto. 195.000 på 

NYK konto. 

 

6. Øvrige meddelelser  

 

AKTIVFEST 12 APRIL.  

Thomas har sendt en mail. Der bliver 

lavet Facebook event. 

Spørgsmål angående programmet for 

festen: kældercafeen inddrages. Mere 

info følger.  

 

Motionsklubben:  

Der er blevet trukket 8572,82kr fra 

de 10.000kr i rådighedsbeløb. 

 

Fodbold 

Claes har overtaget ansvaret for 

begge fodboldholdene.  

Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 

det næste møde.  

 

7. Indkommende punkter 

 

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 

konsekvent bliver vækket af andre 

beboere(hovedsageligt fra PR), der 

går fra Kældercafeen tilbage til deres 

køkkener, samt står og snakker. 

Beboerne bliver alle holdt vågen 

mellem 3 og 4 fredag nat samt lørdag, 

når Kældercafeen har ekstra åbent 

eller er udlejet. 

Kommentarer: Det er blevet 

undersøgt, at låsemanden Peter han 

har en lås der passer til. 

NO-ulige har svært ved at se lås som 

en løsning. 

 

Overvejet: PR ville i tilfælde af lås gå 

den vej hjem. Lejlighederne skal også 

kunne gå igennem. super ærgerligt 

med et ”lukket kollegium”. Mindre 

foranstaltninger kan måske løse 

problemet.  

 

Forslag fra kældercafeen: Gangvagt 

10 minutter efter lukketid.  

 

Forslag: Undersøg om der er tale om 

en branddør.  

 

Forslag: Kun låst dør fredag aften 

ligesom på JK.  

  

Lars Kaj undersøger om ST lige og 

Ulige kan få en lås som kun de kan 

bruge, og om der er tale om en 

branddør.  

 

Afstemning om muligheden for lås på 

døren, efter samme model som JK: 

For: 6, Imod: 4, blankt: 1 

 

Konklusion: ST kan få lås på døren, 

hvis det viser sig, den ikke er en 

branddør. Lars Kaj undersøger dette. 

 

Vollyballbane flyttes 

ST-ulige foreslå at Volleynettet bliver 

flyttet til græsplænen enten til 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 

bolden - 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 

volleybanen til en anden del af 

kollegiet, hvor den ikke er til gene for 

beboerne. 

 

Lars Kaj: Det er ikke en officiel bane. 

Den må gerne flyttes. 

 

Forslag: Søg om penge til nyt net og  

sæt det op ved ST-hullet. 

Der er kan være midler at hente ved 

budget til multibane på kollegiet.  

 

Afstemning om flytning af banen: 

For: 11, Imod: 0, blankt: 0 

 

Konklusion: ST-ulige må gerne flytte 

banen.  

 

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. 

 

Vedtaget.  

 

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 

indrettede processer. Hvis det er 

tilfældet, håber han på at kunne løse 

det i samarbejde med formændene og 

evt. Netgruppen. Jeg inviterer de to 

formænd for klubben til at deltage i 

beboerrådsmødet, så de har mulighed 

for at belyse situationen. Nikolaj 

ønsker afstemmes om hvorvidt han 

skal varetage administrationen af 

Filmklubben.  

 

Det er et problem med at blive 

medlem af filmklubben. Formanden 

er ikke til at komme i kontakt med.  
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Thomas C-5 tager kontakt til Jonas

(filmformanden) og den tidligere 

formand, og kontakter herefter 

næstformand Thomas Prien A15 og 

Nikolaj P16.  

 

Konklusion: Der kan ikke tages 

beslutning om at afsætte formanden, 

på dette møde.  

 

Antennegruppen 

V. Nikolaj P16 

 

Antennegruppen eksisterer ikke på 

nuværende tidspunkt, men Nikolaj 

P16 arbejder alligevel på en opgave 

(kanalafstemningen), som hører 

derunder, og vil gerne tilbyde at 

udvide til andre opgaver - f.eks. 

muligheden for at nulstille værelser 

til lille pakke ved udflytning.  

 

Lars Kaj: God ide, men det bliver 

svært at få de koder på alle dem, der 

ikke skal have stor pakke. Den lille 

pakke giver mulighed for at spare ca. 

100kr om måneden i forhold til den 

store.  

 

Stemningen på køkkenerne: Det er en 

god ide.  

 

Gruppens opgaver: skifte pakke, tage 

kontakt til operatør, være til at 

opsøge i det hele taget, hvis der er 

problemer. Kontakt til gruppen: via 

mail.  

Det er indtil videre tale om frivilligt 

arbejde.  

 

Synspunkt: Arbejdet har høj værdi og 

derfor vil det være en ide at gøre 

jobbet lønnet på sigt.  

 

Konklusion: Punktet skubbes til 

næste gang, så der er et overblik over 

arbejdsgang mv.   

  

Fodbold søger om penge 

Fodboldklubben søger om 13.300,- til 

dækning af turneringsomkostninger 

og nye spillertrøjer til drengene.  

V. Claes O52 

 

Se bilag 1 ”FC Nybro udgifter” for 

budget med kommentarer.  

 

Pigerne er blevet slået sammen med 

POP-kollegiets piger.  

 

Spillertrøjer blev nedstemt på forrige 

møde, da nye trøjer ikke kan 

begrundes alene i at folk er træt af 

farven. Hvad med om et år? Skal 

farven så skiftes igen. Holdning: 

trøjerne bør ikke skiftes før de er 

slidte. De nuværende trøjer er 2-4 år 

gamle. Der skal købes 18 trøjer vil 

være det der bliver købt. CD-lige og 

AB-ulige: støtter op om budgettet som 

det er blevet fremlagt.  

Forslag: til afstemningen et om 

mindre budget til tøj og et om det 

nuværende budgetforslag.   

 

Afstemning – godkendelse af hele 

budgettet: 

For: 5, Imod: 3, Blankt: 3 

 

Konklusion: Budgettet godkendes og 

fodboldklubben får de 13.300kr.  

 

Regel om farveskift: Farveskift må 

ikke ske indenfor de næste 5 år.  

 

Hvor blev tavshedserklæringen 

af? 

V. Mikkel J21 

 

Tidligere har det været oppe at vende 

at bl.a. Netgruppen savnede en 

tavshedserklæring. Den gang blev 

Bestyrelsen sat på opgaven. Hvad 

blev resultatet? Mikkel har endnu 

ikke underskrevet en sådan. 

Tavshedserklæring er ikke blevet 

underskrevet af Netgruppens 

medlemmer, men skal også 

underskrives. 

 

Resultat: Der er udarbejdet et udkast 

til en tavshedserklæring for ALLE, 

der tages med og diskuteres på næste 

bestyrelsesmøde. 

Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering om 

beboerrådsmedlemmer der træder ud 

af Beboerrådet. 

 

Camilla Kallehauge, H52, 

repræsentant for GH-lige, Alexandra 

Holm, F59, repræsentant for EF-

ulige, Cleas O52 overtager 

repræsentantskabet for NO-lige, 

Nikolaj P16 repræsentant for PR-lige. 

Vedtaget. 

 

Eventuelt:   

Nybrofestival søger frivillige. Alle er 

velkomne til møde d. 30/03. Kl. 20 i 

GH-kælderen. Der kommer 

tilmeldingsinfo ud på køkkenerne.  

 

Regler og vedtægter  

Der skal ryddes op i beboerrådets 

regler og vedtægter.  

Dette tages ikke op lige nu.  

 

Plakater og lignende:  

Sættes op på opslagstavlerne og tages 

ned igen efter kort frist.  

Klagenævnet laver en 

oplysningskampagne.  

 

Digitalisering af kollegiets TV? 

Mikkel: savner information om 

digitalt TV. Sender selv Mail til 

Jakob. 

 

Ny mødedato 

 

d. 07/04. Kl. 19 I GH-kælderen.  

 

Line tager kage med næste gang.  

 

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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Har  

Fødselsdag ! 
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Der er kommet ny bestyrelse i 

kældercafeen. Den nye formand 

Kasper, deler sine tanker og 

planer for Kældercafeen.  

 

Kældercafeen 

Går man forbi K-indgangen på en 

hverdag, ligner den alle de andre 

indgange rundt om på kollegiet. Men 

for foden af trappen uden for 

indgangen ligger en bar. En bar, der 

hver fredag danner trygge rammer 

til at få en øl, holde en fest, slappe af 

og lære sine køkken– og 

kollegiefæller bedre at kende.  

 

”Man kan snakke og blive venner 

over et spil pool eller forelske sig på 

dansegulvet. I mine øjne er det et 

privilegium at have en kollegiebar 

der har åbent ugentligt, så man rent 

faktisk har mulighed for at 

danne flere ordentlige 

bekendtskaber med 

mennesker fra 

kollegiet.”  Beskriver 

Kasper.  

 

 

Plads til alle og til forbedringer 

Kældercafeen gør deres bedste for at  

skabe et godt miljø. Dog skal det 

siges at de er åbne for kritik og 

klagepunkter, de vil gerne gøre deres 

bedste for at afhjælpe de klager folk 

må have, for som formanden 

beskriver det, ”Vi skal alle sammen 

kunne være her”.  

 

Kældercafeen skal virke og 

fornyes 

For Kasper er det vigtigste mål at 

sørge for at KælderCaféen kan holde 

åbent og alt kører som det skal. 

Derudover har de tre meget vigtige 

fokuspunkter: beboere, frivillige og 

vedligeholdelse, som alle sammen på 

en eller anden måde alle sammen er 

forbundet.  

 

”Vi er selvfølgelig nødt til at holde 

kollegiets beboere glade og gøre baren 

til et attraktivt sted for os at komme; 

vores dejlige temafestarrangører 

arbejder hårdt på at lave nogle 

events og konkurrencer samt gratis 

uddelinger man vil gide komme til, 

så der er mere til baren end bare 

fredagsåbninger.  

 

  

Renovering 

Det er også vigtigt for barens 

bestyrelse der er mulighed for at 

finde tid og penge til at vedligeholde 

den. Den gamle bestyrelse har sørget 

for at få repareret barens gulv og 

renoveret el, men der er altid flere 

renoveringspunkter, og det er 

naturligvis noget der også arbejdes 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige styrer baren 

Der er pt. 29 tilknyttet til baren – 

Dette er bla. bartendere, HR-

ansvarlige, teamfestarrangører, PR-

ansvarlige og indkøbsansvarlige. Det 

er allesammen kollegianere, som gør 

et frivilligt stykke arbejde for at få 

baren til at løbe rundt. 

 

Kældercafeen ville slet ikke kunne 

køre, hvis ikke det var for alle de 

frivillige. Derfor bliver der også 

planlagt hygge og events for dem, 

fordi de gør et stort stykke arbejde 

og fortjener at føle sig 

værdsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasper R.B Formand for 

Kældercafeens bestyrelse.  

 

 

”Jeg er rigtig glad for at have 

Kældercaféen, både som frivillig og 

gæst dernede, og det er altid en fed 

slutning på min aften at komme 

derned og se folk more sig og ikke 

mindst more mig sammen med dem! 

” 

 

 

Hvis i har nogen ris/ros, spørgsmål 

eller andre kommentarer til 

Kældercafeen, så er i altid velkomne 

til at kontakte mig og mine 

bestyrelsesfæller på 

kc_bestyrelsen@nybro.dk 

 

/EmS24 

”KælderCaféen er så meget mere end bare 

en bar i mine øjne. Den absolut vigtigste 

funktion den har, er at være et 

samlingssted for Nybrogårds 

kollegianere” 

Vi kan altid bruge flere frivillige 
tilknyttet baren, så hvis det vækker 
interesse, kan man ansøge via 
nybro.dk www.nybro.dk! 

”Vi skal alle sammen kunne 

være her”.  

http://www.nybro.dk
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Påsketid 

Hvorfor egentlig påske? 

Påsken er oprindelig en jødisk fest som fejres til 

minde om dengang jøderne blev befriet fra 

slaveriet i Ægypten og kunne begynde deres 

vandring tilbage til det land vi i dag kender som 

Israel. Denne begivenhed fandt sted ca. 1280 før 

Kristi fødsel.  

Den jødiske påskefest bestod bl.a. i at man 

slagtede og spiste et lam til minde om den første 

påske hvor jøderne skulle smøre lammets blod på 

deres dørstolper for at undgå den 10. plage, 

døden, som ramte alle ægypternes førstefødte. 

Dødens engel gik forbi de blodmærkede dørene.   

 

Når kristne i dag fejrer påske, så er det først og 

fremmest fordi at Jesus Kristus blev dømt og 

henrettet midt under den jødiske påskefest i 

Jerusalem. Den kristne påske begynder med 

Palmesøndag hvor vi mindes Jesu indtog i 

Jerusalem. Siden fejres Skærtorsdag til minde om 

det særlige sidste måltid som Jesus havde med 

sine disciple. Langfredag er mindedagen for selve 

Jesu død og påsken kulminerer så selve Påskedag 

som fejres for Jesu opstandelse. 

 

Påsken er den vigtigste af alle de kristne fester 

fordi Jesu død var et offer som blev  givet for at vi 

kristne kan blive tilgivet alle vores synder og 

modstand mod gud. Hans opstandelse er beviset 

på at Gud accepterede og anerkendte hans offer. 

Derfor betyder påske også for kristne "at blive 

skånet". Vi bliver skånet for den dom og straf som 

vi ellers skyldige til. Dette er påskens budskab.  

Derfor fejrer kristne påske i dag.  

Hvorfor falder påsken ikke på den 

samme dato hvert år? 

Mange helligdage ligger på bestemte 

datoer, men sådan er det ikke med 

påsken. Nogle gange falder den sent, 

andre gange tidligt, men hvorfor? 

Et kort svar er: Påsken i sin enkelthed 

altid falder på den første søndag efter 

første fuldmåne efter forårsjævndøgn. 

Husk påsken! 

Det er svært at overse, da der som ved alle andre højtider er fyldt med temaslik i 

halvdelen af Netto. Vi på Nybro Tidende ved godt hvad påske er til for, det er endnu 

en mulighed for fest, mad og køkkenhygge.  

Hold påskefrokost,  TDC  i påsketema, pust æg, så karse, gem æg på gangen osv. osv.  

Her er lidt billeder for at give inspiration.    

Lav flotte æg til påskefrokosten 

Trin 1,2 & 3.  

Find løgskaller, 

rødløg og hvide 

løg, elastikker og 

hvide æg.  

Trin 4 

Lig æggeskaller omkring ægget, og spænd 

elastikker rundt om dem. Put gerne flere 

elastikker og løgskaller på end her. 

Trin 5 

Kog æggende præcis som du normalt ville. 

Kom evt. noget kaffegrums i for at give mere 

farve og mere mønster.  

Trin 6 og 7 

Lad æggene køle af og fjern 

elastikkerne. (De er forhåbentlig 

ikke faldet af da de blev kogt, som 

på et af mine).   

Serveres som helt normale æg, 

bare en del finere.  /EmS24 
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Indkaldelse til beboermøde og beboerrådsmøde den 7. april 

Dagsorden til beboermøde kl. 

19.00:  

 

Aflæggelse af beboerrådets beretning 

for det forløbne år fra Formanden.  

Fremlæggelse af institutionens 

årsregnskab til godkendelse.  

Valg af formand for Beboerrådet og 

øvrige Beboerrådsmedlemmer samt 

suppleanter for 

samtlige beboerrådsmedlemmer.  

Indstilling af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter for disse. 

Godkendelse af budgettet for næste 

drifts år.  

 

Se bilag 1. Ankommer separat.  

 

Forkortelser:  

NB: Nota bene.  

(A): Afstemning. 

(D): Diskussion. 

(O): Orientering. 

 

Dagsorden til beboerrådsmøde 

kl. 20.00:  

Valg af ordstyrer og sprog  

Antal stemmeberettigede  

Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

Godkendelse af dagsorden  

Økonomi 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 

det næste 

 

Indkommende punkter 

 

Antennegruppens fremtid. (A)(D). 

V. Nikolaj P16.  

 

Nikolaj P16 foreslår en opløsning af 

Antennegruppen, hvorefter gruppens 

ansvar vil være placeret hos 

Netgruppen. Se bilag 2 under navnet 

”Antennegruppens fremtid”. 

 

Ny nøglebærer (A) 

Andreas Rambøl N29 

Andreas går med udflytningsplaner 

og vil derfor give nøglebærertjansen 

videre til en anden engageret beboer. 

Han vil foreslå at nøglen overdrages 

efter dette beboerrådsmøde, og 

ønsker en afstemning mellem 

beboere, der ønsker ansvaret. 

NB: Andreas har ikke selv mulighed 

for at være med på mødet. 

 

Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering om 

beboerrådsmedlemmer der træder ud 

af Beboerråde 

 

Evt.  

Ny mødedato 

 

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > Meld 

afbud, senest dagen før mødet finder 

sted.  

 

Bemærk!  

 

Bestyrelsens forslag til budget 

2014/2015! 

 

Kollegiets bestyrelse har sammen 

med KAB udarbejdet et forslag til 

kollegiets budget fra den 1. august 

2014 til den 31. juli 2015. Budgettet 

skal forelægges til beboernes 

orientering forinden det kan vedtages 

af bestyrelsen, og det vil ske på 

beboermødet den 7. april 2014 kl. 

19.00 i GH-kælderen. 

 

Du skulle gerne have modtaget det 

fuldkomne budget på mail.  

Uddrag af bilag fra Antennegruppen 

I øjeblikket varetages 

Antennegruppens opgaver af 

Lars Kaj. Der er væsentlige 

fordele i at lade beboerne 

varetage opgaverne i stedet: Det 

skaber bedre muligheder for 

udvikling af gruppens 

indsatsområder, det bliver 

nemmere for beboerne at skifte 

TV-pakke og det sparer på 

driftsudgifterne. 

 

Løsningsmodel for 

antennegruppens opløsning 

 Antennegruppens ansvar 

placeres under Netgruppen, 

hvor der oprettes en 

’antenneansvarlig’. 

 Som antenneansvarlig under 

Netgruppen, står Nikolaj 

primært til rådighed til at 

udføre Antennegruppens 

opgaver. 

 Nikolaj bliver boende på 

kollegiet i minimum 2 år 

endnu, og forventer at kunne 

tilbyde sin hjælp i hele den 

periode 

 

Forslag til procedure for ændring 

af TV pakke 

 Ændringsformularer vil kunne 

afhentes døgnet rundt i H-

kælderen. 

 Beboeren underskriver og 

afleverer formularen i 

Netgruppens postkasse (ved H-

indgangen). 

 Postkassen tjekkes f.eks. een 

gang om ugen af den 

antenneansvarlige. 

 Den antenneansvarlige 

scanner formularen, sender 

den til KAB og skifter TV-

pakken.  

 

Forslag til procedure for 

udbedring af signalfejl 

 Når en beboer opdager en 

signalfejl, sendes en e-mail 

med info til f.eks. 

antennegruppen@nybro.dk 

(dette trin kan erstattes med 

”beboeren går ind på nybro.dk 

> Praktisk  info > Antenne - og 

trykker på ’meld signal fejl’-

knappen”, når sådan en side er 

blevet oprettet) 

 Den antenneansvarlige tjekker 

e-mail f.eks. een gang om 

dagen og giver teknikeren 

besked om fejl når de 

rapporteres. 

http://www.nybro.dk
mailto:netdrift@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 

havegruppeformand. 

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:  

NybroTidendes madklumme:  

Denne måned: 

Kopkager 

Der er nogle dage hvor den søde tand dukker uventet 

op. Når det sker på mit køkken sker det ofte at der  

laves sammenskudsgilde om ingredienserne til en 

dessert af en eller anden art. For nyligt blev en ny 

opskrift introduceret af en af mine køkkenfæller. Den 

er blevet brugt flittigt siden og derfor får den en plads 

i denne klumme.  

Opskriften er på kopkager, og tag ikke fejl, det er 

virkelig kopkager. Kagerne skal bages i en kop i 

mikroovnen i ca. 2 min. 

Da dette jo er en klumme i kollegiets blad og jeg går 

ind for at fremme fællesskabet er opskriften beregnet  

til to kopper kage. 

Til de to kopper kage skal der bruges: 

 

 4 spsk mel 

 4 spsk sukker 

 2 spsk kakao 

 ½ tsk bagepulver 

 1 tsk vanillesukker 

 50 g grofthakket chokolade 

 1 æg 

 3 spsk olie 

 3 spsk mælk 

Sådan gør du:  

Ingredienserne kan godt blandes direkte i koppen, 

men for at få det blandet bedst muligt kan det 

være en  fordel at blande det hele i en skål. 

Bland de tørre ingredienser sammen. 

Tilsæt ægget og rør yderligere. Tilsæt olien og 

mælken og rør til en ensartet masse. 

Fordel dejen i de to kopper og sæt én kop af 

gangen i mikroovnen på højeste styrke (min. 800 

W) i 2 minutter. Det er meningen at kagen skal 

hæve op over koppens kant.  

Test evt. om du syntes kagen har fået nok, ellers 

kan du give den lidt mere.  

Herefter mangler du bare at invitere en 

køkkenfælle på kage og måske en god kop the 

eller kaffe.  

Kagen kan også laves uden kakao og chokolade og 

i stedet som en vaniljekage som kan tilsættes bær 

af forskellig art. 

Velbekomme 
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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 

dage. 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 

Ask, M47   

Kunstklub  Havegruppen 

Helene, B66  Miia, H06 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 

Kristoffer, L10  Alexander, G04 

   Alexander 

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   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, G04 

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 (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 

          

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:      Nikolaj P16 

     

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 

sendes til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via 

nybro.dk > For beboere > 

Beboerrådet > ”Tilføj punkt til 

dagsorden”. 

Den Personlige Side 



 

Har du noget på hjerte? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets 

informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom 

referat og indkaldelse/dagsorden til beboerrådsmøde, har den 

enkelte kollegianer mulighed for - gratis - at sende indlæg til 

bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer 

og/eller instansbetegnelse (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 redaktionen i hænde senest den 20. i den 

forrige måned. 

Anchorman 2: The Legend Continues - Filmanmeldelse 

Redaktørens Playliste! - 8 sange 

1. Deadmau5 - strobe (original version) 

2. Coldplay - Magic 

3. Sam Smith - Money On My Mind 

4. Hedegaard - Happy Home 

5. Calvin Harris - Summer 

6. Birdy - Wings 

7. The Weeknd -  Devil May Cry 

8. Mr. Probz - Waves (Robin Schulz radio edit) 

Soduko 

Will ferrel er tilbage som 

nyhedsvært efter 9 års pause. 

Ikke for at spoile denne 

anmeldelse men ord som skørt, 

vildt, langt ude og fantastisk 

kan nemt bruges om filmen. 

F i l m e n  h a n d l e r  o m  d e n 

karismatiske figur Ron Burgundy, 

som starter med at blive fyret på sit 

nyhedsbureau. Samtidig bliver 

hans kone Veronica Corningstone 

aftennyhedsvært, hvilket på ingen 

måde behager Hr. Burgundy. Ron 

får herefter tilbuddet om at samle 

et  nyhedsteam t i l  en ny 

nyhedsstation, hvor den gamle 4-

mandsguldgruppe samles igen. 

Herfra tager filmen nogle skøre 

drejninger, som ikke kan nævne da 

jeg ikke vil spoile det for jer!  

Lige fra start af begyndte smilet at 

fylde på mit ansigt, og det stoppede 

ikke før halvvejs hjem fra 

biografen, da der var kø i midt 

København. Will Ferrel som spiller 

Ron Burgundy gør det så godt at 

det gør helt ondt i grinemusklerne. 

Man kan slet ikke lade være med at 

holde af ham trods hans selvoptagede, 

ignorante, snæversynede, til tider 

racistiske og små-dumme karakter. 

Han hiver din sympati hjem med hans 

komiske fremtræden som er helt uden 

lige i denne film!  

Steve Carrel, som spiller den 

halvretarderede Brick, har en større 

rolle i denne film i forhold til den første 

Anchorman film, hvilket kun er til stor 

glæde! Han er på sin vis pænt langt 

ude, men det er sat op på en måde, 

som virkelig får smilebåndet sat i 

gang.  

Hvis jeg skal sammenligne med den 

første Anchorman film, vil jeg mene at 

den her er flere niveauer bedre, dog 

med forbehold! Det kræver at du er lidt 

til den halv-platte humor, da de 

virkelig skruer op for de skøre jokes, 

racistiske bemærkninger, komiske 

special effects og ikke mindst, skruer 

de langt ned for Ron Burgundy’s 

intellektuelle evner. Jeg er helt med på 

den form for humor, da de 

balancerer meget fint på grænsen til 

det utroværdige, men Igennem 

filmen, holder de sig på den gode 

side af grænsen.  

Til sidst i filmen, overtræder de dog 

denne grænse med flere kilometer i 

den grandiøse krig mellem alle TV-

stationerne. Til jer som ikke har set 

den, glæd jer til nogle overraskelser 

i den scene. Jeg var færdig af grin! 

Men hende jeg så filmen med, var 

helt tavs, da det simpelthen blev for 

meget for hendes smag. 

Det er en rigt ig s jov og 

underholdene film, og den er 

hyldende morsom for dig som har en 

forkærlighed for den lidt specielle 

humor. Jeg 

giver den 4 ud 

af 6 stjerner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskejokes: 

Q: What happened to the Easter Bunny 

when he misbehaved at school?  

A: He was eggspelled!  

 

Q: How do bunnies stay healthy?  

A: Eggercise  

 

Q: Why does the Easter Bunny hide Easter 

eggs?  

A: He doesn't want anyone to know he's  

been fucking the chickens!  


