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NybroTidende 

Juni 2014 

Kanalafstemningen er begyndt. Den 

slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59 

 

Læs meget mere om Antennegrup-

pen. 

 

Side 8 

Musikrummet skal genopstå. To 

ildsjæle er igang, men de har brug 

for en hjælpende hånd, for pizza.  

  

Læs om musikrummets fremtid og 

hvordan du kan blive en del af 

den. 

 

Side 2 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Nyt fra  
Beboerrådet 

 

Forsalg om indkøb af nye 

trækvogne, da de gule 

tilsyneladende er 

forsvundet. 

 

Kagefestivalen gik rigtig 

godt. Mange betalende, 

for få kager. De 

nuværende arrangører 

flytter snart, så nye 

kræfter eftersøges.  
 

I yderzoner af et wifi er 

der dårlig dækning. 

Hvis man ikke skal 

genere sine naboer, er 

det svært at få ordentlig 

dækning uden at 

påvirke andre. 
 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  

4/6 

Kl. 19.00 i GH-kælderen 

Langt og informativt referat fra 

beboerrådsmøde. Husk at læs det, så 

du ved hvad der forgår på DIT 

kollegium. 

 

 

Side 3 og 4 

Havnehytten ved Lyngby Kano- og Kajakklub har Happy Hour med is, og 

tilbyder gratis koncerter hver søndag aften.  

Juni nummeret af Nybro Tidende har primært musik og spare tips på 

programmet. 
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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. 

Musikrummet bliver genfødt 
Jeg, Emma, var for nogle mdr. 

siden nede i EF kælderen. Jeg fik 

banket på den dør der 

grangiveligt var døren til 

musikrummet. Døren gik op. Jeg 

blev mødt af en tåge af røg, gråt i 

gråt, tomme pizzabakker, 

øldåser, skrald, 

musikinstrumenter i alternativ 

kvalitet, samt en konstatering 

fra de 3 personer i rummet ”Det 

er kreativitet…”. 

 

En ny formand skulle findes!  

Så kom overskriften; 

Musikklubben er lukket, alle 

medlemmer suspenderet på 

grund af for meget hashrygning 

og druk. 

Sandra og Astrid stod klar. Et 

nyt look og nye visioner er på 

tegnebrættet. Nybrogård 

Kollegiets Musikrum skal ose af 

en hyggelig atmosfære, 

muligheder med ansvar og 

selvfølgelig MUSIK.  

 

Det nye look 

Der er allerede skaffet et 

startbeløb til renovering af 

lokalet. Dernæst skal der købes 

et klaver/keybord, trommesæt, 

mixer, forstærker, guitar og 

kabler. Målet er at skaffe et nyt bord og 

sofa. Der skal males og indrettes så der er 

hyggeligt. Fx noget med gamle 

grammofon plader, plakater og andre 

udsmykningsgenstande. Der skal være 

plads til at spise, hygge, sidde og skrive 

sange, men ikke ryge. Der er samtidigt 

planer om at skaffes et skab, så kabler, 

mikrofoner ect. kan låses inde.  

 

Booking og medlemskab 

Der skal ny skærm op på 

bookingsystemet. Det skal gøre at alle 

booker sig ind på lokalet, og andre kan se 

hvem der har været der sidst.   

 

Bliv medlem igen 

 

Du skal kontakte Formand Sandra eller 

næstformand Astrid på mail 

musikklubben.nyk@gmail.com 

 

Musikrummet skal have hjælp! 

 
Men pt. er Musikrummet gråt, støvet og 

behøver en kærlig hånd. Derfor er 

startskuddet til at nyt musikrum er total 

rengøring.  

 

Der er derfor fællesrengøring  

D. 7 Juni kl. 10. Sandra og Astrid lover 

desværre ikke en lille åbningskoncert, 

Vi har fået honningbier på 

Nybrogård Kollegiet, de ankom 

lørdag d. 3. Maj 2014, og er 

placeret afsides ud for 

græsplænen ved NO. 

Vi har en instinktiv frygt for 

insekter, men bare rolig, 

honningbien er et nyttedyr, du stort 

set ikke vil se, medmindre du er en 

del af Biklubben.  

De små insekter holder mest bare af 

pollen og nektarrige planter. 

Honningbierne holder sig samlet lige 

omkring stadet (ca. 1 meter) og 

derefter flyver ud hver for sig på en 

rejse på op til 2km, udelukkende for 

at samle forsyninger til familien i 

form af vand, pollen og nektar.  

Du kan gå på udkig efter bier i 

frugttræer, skovområder og i nogle 

tilfælde se dem på arbejde i en lille 

marguerit på plænen.  

Vores bier er i øjeblikket ved at finde 

sig til rette, men ser ud til at søge 

mod det tætbevoksede moseområde 

vest for bigården. 

Dermed er der intet at frygte for 

de bange bibeboerer på 

Nybrogård kollegiet. Bierne er 

ikke interesserede i at stikke 

eller forstyrre dig midt i en 

lækker syltetøjsmad. 

  

 

 

Fakta om Bier og hvepse 

Forskel på bier og hvepse 

Bien er særdeles fredsommelig og skal 

generes groft, før den stikker. Bier kan lide 

blomster, hvorimod hvepsen går efter 

syltetøj, ispinde og sågar bøffen fra grillen. 

 
Kendetegn 

Bien er synligt lodden og har en buttet 

bagkrop. Den har svage brune og gule 

striber.  

 
Hvepsen er glat og har talje.  

Der findes mange arter af hvepse. Nogen 

af dem går også under navnet gedehamse. 
Generelt har hvepsen en aflang, glat, tynd 

krop uden hår. Den har meget markante 

sort-gule striber. Og så har den hvepsetalje 

og en spids bagkrop. Der er også stor 

forskel i temperamentet, hvor hvepsen er 

aggressiv og stikker for et godt ord. 

 

EmS24 

Honningbier i baghaven 
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Referat af Beboerrådsmøde 6. Maj 2014 kl. 19.00 i GH-kælderen 

Referart af Beboermøde: 

Forkortelser:  

NB: Nota bene.  

(A): Afstemning. 

(D): Diskussion. 

(O): Orientering. 

 

Fremødte: Thomas E23, Jakob G2, 

Alexander E16, Alexander G4, Nikolaj 

P16, Ask M47, Christoffer L10, Ramus 

T45, Kasper T61, Caroline S37, Trine 

G17, Marie T59, Ida C18, Sandra D10, 

Astrid m42, Henrik A33, Lars Kaj, 

Matilde O57, Ann Louise P27, Maibrit S5, 

Troels C22,  Mikkel J21.  

 

Afbud: 

Claes O52, Camilla H52, Ann Sofie B-49, 

Alexandra Ea D63. 

 

Dagsorden:  

Valg af ordstyrer og sprog  

Thomas 

Dansk 

 

Antal stemmeberettigede  

13 

 

Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

Godkendt 

 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt (den nyeste udsendt d. 6-5-

2014) 

 

Økonomi 

Netkontoen – ikke trukket noget.  

Nykkontoen – 5700 for fodboldtrøjer + 

gave til John + løn. Ca. 200.000.   

 

Øvrige meddelelser 

Thomas: Omkostninger Aktivfest: 

Udgifter i alt 9568,- kr. 

 

Biklubben: Bierne er blevet placeret nede 

foran NO.  

 

John har fået foræret en IPAD af 

beboerrådet og han er mægtig glad for den 

(siger Lars Kaj). Der er bred opbakning 

fra køkkener til dette.  

 

ST ville låne nogle flere køleskabe fra 

festivalkælderen til deres forårsfest. Dette 

gik gennem Beboerrådsformanden fordi 

det var mellem to beboerrådsmøder. For 

at låne dem, skulle de tage deres plakater 

ned fra døre osv. ST syntes at nedtagning 

af plakater skulle have været gået 

igennem Klagenævnet og er utilfredse 

med beslutningen. Klagenævnet ville 

gerne have været informeret – der skal 

diskuteres hvem der skal tage ansvar for 

hvad. Formanden vil vide om han skal 

tage hensyn til, om folk følger reglerne 

når der stilles ønsker som det 

ovennævnte. Det understreges, at det er 

strengt FORBUDT at sætte plakater 

o.lign. op andre steder end på 

opslagstavlen!  Thomas er repræsentant 

for beboerrådet og ved hastesager kan han 

tage beslutninger på vegne af 

beboerrådet.  Det er fair, at Thomas 

forventer regelrethed i modsætning til et 

”ja”. Vi kan nu kun sørge for, at det ikke 

sker i fremtiden. Det kunne være et 

forslag, at formanden havde haft en 

mundtlig dialog i stedet for mails, hvor 

der kan forekomme misforståelse. Dog 

ønsker formanden også at have så meget 

som muligt på skrift.  I fremtiden skal der 

stræbes efter bedre kommunikation.  

 

Thomas prøver stadig at få fat i 

Filmklubbens formand. Det er stadig ikke 

lykkedes. Det er sendt videre til 

bestyrelsen, men der arbejdes stadig på 

kontakt.  

  

Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste. 

 

Budgettet for kollegiet næste driftsår blev 

godkendt. Fortrolighedserklæring til alle 

der har adgang til GH-kælderen er under 

udarbejdelse. 

 

Indkommende punkter 

Manglende trækvogne (A)(D). 

V. Troels C22.  

Forsalg om indkøb af nye trækvogne, da 

de gule tilsyneladende er forsvundet. 

 

4-5 stykker. Evt. flere låsesteder og et 

skilt med påkrav om at. Hver vogn koster 

7000,- eksklusiv moms fra ny. Der blev 

købt 5 i 2009. En íde kunne være et fast 

sted, hvor alle vogne står. En anden íde er 

at nøglen kunne være hos Lars Kaj evt. 

udlevering mod et depositum fra gang til 

gang. Ingen konkret løsningsmodel 

endnu. 

Afstemning: 5 nye vogne, betales af 

driftskontoen (under Nykkontoen)   

For: 9, Imod: 1, Blank: 3 

 

Anmodning om indkøb til 

cykelværksted (A): 

V. Kristoffer L10 

Der anmodes om penge til forbedring af 

cykel værkstedet, b.la. værktøj mm.  

Se bilag 1.  

Kommentarer: Godt detaljeret budget. 

Lars Kaj roser for det arbejde Kristoffer 

laver som formand.   

Afstemning: 

For: 13, Imod: 0, Blank: 0 

 

Ventilation i PR-kælder (A)(D): 

V. Troels C22 

PR kælderen bruges af Miljøgruppen til 

byttemarkedet, men luftkvaliteten i 

kælderen er et problem. Derfor søges der 

om penge til at udskifte metaldækslerne 

udfor PR-ulige køkkenet til metalriste for 

derved at kunne bruge 

ventilationsskakten til udluftning ligesom 

ved EF og LM. 

Miljøgruppen har af Lars Kaj lånt en 

luftrenser af typen \'Nikken Air Wellness 

Power 5 Pro\'. Dens filter skal udskiftes. 

Miljøgruppen søger derfor om 785 kr. til 

et nyt filter. 

Diskussion: Der har været vandskade og 

råd. Lars Kaj: Hvis der skal være 

aktivitet i kælderen, skal der metalriste 

på, da de andre er for tunge at løfte, hvis 

man er nødsaget til udgang der. Der 

forslås at alle kældre får skiftet ristene.  

Afstemning: Skal de købes eller ej (kun til 

PR): 

For: 10, Imod: 0, Blankt: 3 

 

Erstatning af padler (A). 

V. Ask Nansen.  

På grund af mange ødelagte padler sidste 

år søger kano og kajak klubben om penge 

til 20 nye padler i forskellige længder 

5600kr. 

Se bilag 2.  

Ask arbejder på stickers til både padler og 

kanoer. Padlerne forsvinder fordi folk 

bruger dem til andet end at ro med! 

Afstemning: 

For: 12, Imod:0, Blank: 1 

 

Ny formand for musikklubben (O)(D). 

V. Thomas.  

Der har længe ikke været nogen Formand 

for musikklubben og det har kunnet 

mærkes både på udstyr og på den daglige 

funktion af musikrummet.  

Derfor søges der ny Formand til klubben, 

som kan være med til at give den en 

kærlig hånd og få den tilbage på rette fod. 

Orientering: Sandra D10 er ny formand 

for klubben. Astrid M42 er næstformand. 

Vil gøre det hyggeligt og brugbar. Miele 

har lukket for alle der tidligere har haft 

adgang. Kunstklubben er teknisk knyttet 

sammen med det, så ALLE medlemmer 

skal melde sig ind igen. (Læs hvordan 

side 2)  Beboerrepræsentanterne skal 

melde det ud til alle beboere.  

 

Rådighedsbeløb til musikklubben 

(D)(A): 

V. Thomas 

Da vi skal have gang i vores musikklub og 

gerne hurtigt skønnes det nødvendigt, at 

give dem et rådighedsbeløb, således at de 

kan starte med det samme. Beløbets 

størrelse kan diskuteres, men som 

udgangspunkt søges der om et beløb på 

15.000 kr. som skal være tilgængelig med 

Formandens accept.  

Diskussion: Orientering om 

rådighedsbeløb: De skal fremvise et 

budget der ikke overskrider 

rådighedsbeløbet og formanden kan 

godkende uden beboerrådsmødet. Maler 

skal have 12000,- i alt for at måle både 
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Afstemning: Ordlyd ændret til et 

engangsbeløb på 15.000. Så kan 

klubben søge om penge i fremtiden.  

For: 11, Imod:0, Blank: 2 

Afstemning: De får 15.000 her og nu: 

For: 11, Imod: 0, Blank: 2 

 

Ansøgning om forventet underskud 

- Nybrofestival 2014 (D) (A) 

V. Mikkel J21 

Vedhæftet er Budget og Arrangement 

beskrivelse. 

Der skal stemmes om festivalen skal 

have 20.000,- til rådighed udover 

underskuds garantien. Se tekst i 

Arrangement beskrivelsen bilag 7. 

Diskussion: Pengene gives af 

Nykkontoen og de får dem ikke igen 

(via indtjening).  De overføres til en 

privatkonto (Mikkel J21), fordi der ikke 

findes kreditkort til Nykkontoen.   

Afstemning, må de have et underskud 

på 20.000?: 

For: 5, Imod: 0, Blank: 8 

Det er vedtaget!  

 

Matilde O57 er gået. Antal 

stemmeberettigede er nu 12.  

 

Nybrofestival – anmodning om 

underskudsgaranti (A)(O): 

V. Mikkel, Thomas, Camilla, Alexandra 

og Ann Sofie.  

Der anmodes om underskudsgaranti til 

årets nybrofestival.   

Se bilag for budget 3 og bilag 4 for 

arrangementbeskrivelse.  

Afstemning:  

For: 9, Imod: 0, Blank: 3 

 

El-udstyr til Nybrofestivalen (A): 

V. Mikkel J21 

Nybrofestivalen kan have forsvarligt 

elinstallation på pladsen fra 

teltrejsning (ons/tor) til nedtagning 

(søn/man) for et engangsbeløb af 

12800,- og udstyret kan bruges igen år 

efter år. Ligesom det udstyr vi allerede 

råder over i M-kld., såsom scenen, 

fadølsanlæg, køleskabe og belysning.  

Normalt lejes der udstyr fra 

fredag/lørdag kl. 10. til søndag kl 10. 

Lejeprisen har tidligere svinget mellem 

3500-1500kr afhængig af leverandør og 

lejeperiode. 

Der ønskes en afstemning om bevilling 

af pengene. Bliver holdt i gennemsnit 

hver andet år.  

Afstemning: 

For: 7, Imod: 1, Blank: 4 

  

Tilæg til Regler for brug af 

Nybrogård Kollegiets 

computernetværk (A): 

V. Mikkel J21 

Netgruppen ønsker at indføre et tillæg 

til brugererklæringen, som skal sikre 

at dækningen af vores WiFi ikke 

ødelægges af interferens. Dette er 

indført på andre kollegier med succes. 

I bilag 5 findes udkast til mail, som skal 

udsendes til beboerne, samt udkast til 

tillægget til brugererklæringen. 

Der er ingen regler på WIFI-området på 

Nybrogård. Dårlig forbindelse og 

overlab af netværk. Netværksgruppen 

vil gerne kunne spore de forskellige 

netværk, så derfor skal der ID på – 

nemmere ved at håndhæve reglerne.  

Statens Retsikkerhed fraråder at man 

navngiver sit netværk efter brugeren.  

Lejlighederne (22%) kan ikke komme 

på K-net – Netværksgruppen er i gang 

med at udvikle netværket så 

lejlighederne også kan nå K-net.  

Hvis netgruppen skal have besked på 

hvad beboeren kalder sit netværk, vil 

det give meget administrationsarb. At 

lukke for internettet – det er absolut 

sidste udvej. De vil tage stille og rolig 

kontakt til beboerne. 

I yderzoner af et wifi er der dårlig 

dækning. Hvis man ikke skal genere 

sine naboer, er det svært at få ordentlig 

dækning uden at påvirke andre. 

Der skal opslag op udover mail og 

indslag i Nybrotidende + i postkassen.  

Måske mere en 30 dages varsel.  

Henvendelse: Sender en mail, så seddel 

i postkassen. Det er forkert at bruge 

kollektiv afstraffelse med internet.  

Afstemning, ændring af ordlyden, til: et 

til kun at gælde enkelt-lejemål, hvis 

man ikke ønsker det angivne 

SSID(navn på sit eget netværket) skal 

det registreres hos Netgruppen. 

For: 5, Imod: - Blank: -  

Derfor ændres ordlyden ikke.  

Afstemning for at tilføre tillægget til 

brugererklæringen: 

For: 3, Imod: 4, Blank: 5  

 

Oprettelse af biklubben (D) (A): 

V. Treols 

Troels (C22) og Ida (C18) vil gerne 

oprette \'Biklubben\' og opsætte 

bistader på de fjerntliggende områder 

imellem NO og søen. På samme tid vil 

vi gerne søge om penge til udstyr: i alt 

10.888 kr. Se evt. bilaget med budget 

og kort over beliggenhed. Til at oplagre 

udstyr vil PR-kælderen benyttes. Se 

bilag 6.  

Diskussion: De har allerede sat 1 stade 

op. Der er 25 medlemmer. ST er 

utrygge ved placeringen, men er 

fortaler for selve konceptet. Biklubben 

vil sætte net op foran stadet. Troels 

skriver information om bier på 

hjemmesiden og i Nybrotidende. Dem 

der er utrygge kan sende en mail 

direkte til Biklubben og få mere info. 

Man kan sætte er højt værn lige uden 

for stadet, så bierne søger op og væk. 

Det er en mulighed. Bier er fredelige og 

man kan stå meget tæt på uden der 

sker noget. De er glade for frugttræer 

og lign. og vil ikke befinde sig i græsset.   

Afstemning: 

For: 12, Imod: 0, Blank: 0 

Forslag vedr. Rådighedsbeløb til 

cykelklub (D)(A): 

V. Kristoffer L10 

Det forslås at der sættes et årligt beløb 

til rådighed for cykelklubben. Dette 

gøres på baggrund af at der er  

mange småting i cykelværkstedet der i 

løbet af året skal erstattes. 

Diskussion: Alle klubformand har 2000, 

- til rådighed, hvilket han ikke vidste.   

Godkendelse af Kældercafeens 

regnskab (D)(O): 

V. kældercafeens bestyrelse 

Diskussion: Forkerte bilag er vedlagt. 

Det er regnskabet for sidste år.  

De er i plus ca. 20.000, og det går bedre 

end sidste år.   

 

Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering om 

beboerrådsmedlemmer der træder ud af 

Beboerråde: Camilla L1 er ikke 

længere aktiv, pga. fravær. 

  

Eventuelle:  

 ST har fået godkendt lås til deres dør. 

Men døren er for gammel og skal 

udskiftes. Det vil koste 10.000,- for en 

ny dør. 

 

ST har problemer om natten, når folk er 

på vej hjem fra Kældercafeen (bl.a), og 

der er flere gange blevet ringet efter 

politiet  (de vil ikke komme). Det er 

eskaleret fuldstændig i den sidste tid.  

 

Beboerrådsrepræsentanterne skal 

opfordre deres gange til at 

respektere hinanden. Det bliver sat 

i Nybrotidende. 

 

Kagefestivalen gik rigtig godt. Mange 

betalende, for få kager. De nuværende 

arrangører flytter snart, så nye kræfter 

eftersøges. Arbejdsbyrden er ekstrem 

minimal. Kontakt nuværende 

arrangører for info.  

 

Nybro K-net forsvinder. Brug K-net i 

stedet. 9. maj vil der være lukket i en 

time i tidsrummet fra kl. 8-14.    

  

 

Ny mødedato 

4/6-2014 kl. 19.  

 

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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JULI 

04. JULI, KL. 22:00  

NILS LANDGREN (S) & TIVOLIS 

BIG BAND  

11. JULI, KL. 22:00  

PASSENGER (UK)  

18. JULI, KL. 22:00  

WHOMADEWHO + THE MOUN-

TAINS  

25. JULI, KL. 22:00  

WHEN SAINTS GO MACHINE + 

LUCY LOVE  

AUGUST 

01. AUGUST, KL. 22:00  

LIS SØRENSEN  

08. AUGUST, KL. 22:00  

SIMPLE MINDS (SCO)  

15. AUGUST, KL. 22:00  

OH LAND  

22. AUGUST, KL. 22:00  

MEDINA OG TIVOLIS 

SYMFONIORKESTER  

29. AUGUST, KL. 22:00  

MØ + JENNY WILSON (S)  

 

SEPTEMBER 

05. SEPTEMBER, KL. 22:00  

TURBOWEEKEND  

12. SEPTEMBER, KL. 22:00  

ULIGE NUMRE + HYMNS FROM 

NINEVEH  

19. SEPTEMBER, KL. 22:00  

DEN SORTE SKOLE  

EMS24  

Nemoland! En helt fantastisk 

udendørsscene på Christiania. 

De byder på fede gratis 

musikoplevelser hver søndag 

aften hele sommeren. Køb en 

burger, tag selv en picnickurv 

med, gå en hyggelig tur eller sæt 

dig med en kold øl, nyd 

atmosfæren og nyd livet!  

1 Juni 

18.00 LIGA 

19.30 Danni Toma 

20.00 Østkyst Hustlers 

8 Juni 

18.00 Ukendt kunstner 

19.30 TheFelines 

20.00 Ulige Numre 

15 Juni 

18.00 The broken Beats 

20.00 The Mountains 

22Juni 

18.00 Mikkel Nordsø Band 

20.00 Danseorkestret 

9 Juni  

18.00 Penny Police  

20.00 GOGO Berlin 

6 Juli 

18.00 Mont Oliver 

20.00 Laid Back 

13 Juli  

Jonny Hefty & jøden  

19.30 Honik 

20.00 Ponyblod 

27 Juli  

18.00 Kira skov 

19.30 Fryd! 

20:00 Nadia Stein News 

3 August  

18.00 – 20 Hippie Galla 

10 August  

18.00 The Wiching Well  

19.30 Louis Jarto  

20.00 Folkeklubben 

17 August  

18.00 Ginger Ninja  

20.00 Love Shop 

24 August  

18.00 ToppGunn  

19.30 Bomba/Lior  

20.00 Donkey Sound 

Skribentens anbefaling: 

Jeg Ælsker Nemoland! Det er lige 

meget hvilken koncert jeg kommer til 

så får man en helt unik søndag aften. 

Koncerterne slutter tidligt, så man 

kan være frisk til mandag morgen, 

frisk og glad efter en fed sændag af-

ten. Jeg håber mange vil give Ne-

moland en chance! Jeg gør i hvert 

fald med tæppe, engangsgril, øl,  

pølser og ketter! 



SIDE 7 NYBROTIDENDE ÅRGANG 41 NR.5  

### 
  



Organisatorisk er Antennegruppen 

blevet opløst, og ansvaret ligger nu 

hos den antenneansvarlige i Net-

gruppen. Henvendelse sker oftest via 

nybro.dk, men ved behov for yderlig-

ere hjælp, skriver man til antenne-

gruppen@nybro.dk. 

Denne løsning aflaster Lars Kaj og 

de blå mænd. Halvdelen af ar-

bejdsopgaverne er blevet automa-

tiseret (eller i det mindste digitalis-

eret), og resten af opgaverne bliver 

udført til en lavere løn, end de gjorde 

tidligere. 

Kanalafstemningen er begyndt. 

Den slutter onsdag den 11. juni 

kl. 23:59 

 Log ind på 

https://nybro.dk/netaccount/ 

 Klik på 'Channel voting sys-

tem' under 'TV/Antenna' i 

venstre side 

 Vælg de kanaler i gerne vil 

have og afgiv jeres stemme i 

bunden 

Yderligere info: Hvert lejemål har én 

stemme. Afstemningen omhandler 

indholdet af den store pakke. Den 

antenneansvarlige vil sørge for at 

den lille pakke kun indeholder gratis 

public service kanaler. YouSee vil 

trække en rabat fra den pris der 

bliver vist som totalpris. Totalprisen 

inkluderer ikke kollegiets an-

tenneudgifter (52kr). 

Kanalafstemningssystemet har fak-

tisk været færdigudviklet siden 

starten af november 2013, men Net-

gruppen var på det tidspunkt i gang 

med en gennemgribende opgradering 

af kollegiets udstyr, så de kunne 

ikke smide alt hvad de havde i hæn-

derne, for at hjælpe mig med at by-

gge integrationen mellem nybro.dk 

og kanalafstemningssystemet. 

Jeg håbede, de ville få overstået op-

graderingen hurtigt, så de kunne 

hjælpe mig med min opgave, men da 

foråret 2014 var kommet godt i gang, 

besluttede jeg mig for selv at blive 

medlem af Netgruppen. Jeg havde 

indset at Netgruppen allerede havde 

for mange opgaver, og at jeg måske 

endda på et tidspunkt ville kunne 

bidrage med andet end bare at løse 

den opgave, jeg selv havde stillet 

dem. Det viste sig at være en god 

beslutning. Allerede efter nogle uger 

som medlem, var jeg godt på vej til 

at forstå hvordan hjemmesiden fun-

gerede, og kunne begynde at pro-

ducere noget egentligt arbejde. 

Ny procedure for ændring af TV 

pakker: 

 Log ind på 

https://nybro.dk/netaccount/ 

 Klik på 'Switch TV package' 

under 'TV/Antenna' i venstre 

side 

 Vælg den kanalpakke du øns-

ker fremover og tryk 'Switch 

to package' 

Denne proces erstatter en tidligere 

proces, som indebar at besøge Lars 

Kaj i kontortiden og udfylde blanket-

ter, som havde en varselsperiode på 

op til 3 måneder. Det var en meget 

gammel proces, som Lars Kaj al-

lerede i oktober, 2013 foreslog at jeg 

kunne forbedre (og mon ikke, der var 

et par andre, der allerede havde haft 

samme ide?). 

Det er nu blevet muligt at skære 

varselsperioden ned til cirka 2 uger. 

Generelt er skæringsdatoen for 

huslejekørsler omkring den 15., og 

fordi processen er blevet automa-

tiseret, vil der ikke være behov for 

yderligere varsel. Skæringsdatoen 

kan rykke lidt frem og tilbage, men 

vil oftest ligge mellem den 15. og 20. 

Dog kan det forekomme, at den lig-

ger nogle dage tidligere - f.eks. på 

grund af længere helligdagsperioder 

som Jul, hvilket betyder, at 

skæringsdatoen i december allerede 

vil ligge omkring den 12. i år. Der er 

desværre ikke noget programmer-

bart system i datoerne. 

Jeg vil foreslå, at man anmoder om 

pakkeskift i god tid, hvis man vil 

være sikker på at få pakken skiftet 

til den førstkommende huslejeop-

krævning. 

Ny procedure for melding af sig-

nalfejl: 

 Log ind på 

https://nybro.dk/netaccount/ 

 Klik på 'Report signal failure' 

under 'TV/Antenna' i venstre 

side 

 Vælg den kanal, du oplever 

problemer med og beskriv 

problemet 

Problemet vil derefter blive udbedret 

af en tekniker hurtigst muligt. Tid-

ligere skulle man efter sigende kon-

takte Lars Kaj, som så ringede til 

teknikeren og bad ham komme ud, 

for at reparere signalet. Det har jeg 

ikke selv nogen erfaring med, så jeg 

kan ikke sige om min løsning er 

mere eller mindre effektiv, men den 

er da blevet samlet sammen med de 

andre TV/antenne gøremål på ny-

bro.dk, og det håber jeg, vil gøre det 

nemmere for beboerne at benytte sig 

af løsningen. 

Nyindflyttere får lille pakke 

Med den nye, korte varsel på æn-

dring af TV pakker, var dette ikke 

længere et kritisk tiltag, men det var 

netop denne mulighed, der startede 

min interessere i at forbedre proces-

serne i Antennegruppen. 

Jeg har flyttet internt på kollegiet 

flere gange, og så vidt jeg husker, 

har jeg altid fået stor pakke, når jeg 

er flyttet ind på et nyt værelse. Jeg 

har efterhånden ikke set fjernsyn i 

mange år, så jeg var ikke begejstret 

for at betale de omkring 500kr, det 

kostede at modtage stor pakke i den 

3 måneder lange varselsperiode, som 

eksisterede dengang, og det gjorde 

mig opmærksom på muligheden for 

at forbedre processerne. 

Hvis man flytter internt, er planen 

at man beholder sin pakke. Jeg ar-

bejder dog stadig på en løsning, så 

indtil videre, må man sende en e-

mail til antennegruppen@nybro.dk i 

god tid inden man flytter til det nye 

værelse. 

Nikolaj, P16 
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Antennenyheder 

https://nybro.dk/netaccount/user-account.php
https://nybro.dk/netaccount/user-account.php
https://nybro.dk/netaccount/user-account.php


SIDE 9 NYBROTIDENDE ÅRGANG 41 NR.5  

Indkaldelse til beboerrådsmøde den 4. juni kl. 19.00 

Forkortelser:  

NB: Nota bene.  

(A): Afstemning. 

(D): Diskussion. 

(O): Orientering. 

 

Dagsorden til beboerrådsmøde kl. 

19.00:  

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 

dagsorden før det næste 

8) Indkommende punkter 

a) Nyt fra antennegruppen. (O). 

- V. Nikolaj P16.  

Nikolaj giver et kort overblik over de 

nye procedurer og tiltag. 

 

b) Den store TV-pakke (D). 

- V. Nikolaj P16.  

Nikolaj vil gerne modtage bud fra 

køkkenerne: Hvilke TV kanal 

kategorier SKAL være repræsenteret 

(med minimum én kanal hver) i den 

store TV pakke? 

Eksempler på TV kanal kategorier: 

sport, film, musik, nationale nyheder, 

internationale nyheder, tegnefilm. 

 

c) Volleyballbane (A). 

- V. Caroline Konring, Marie 

Nielsen, Caroline Freltoft T-65 

Efter det blev vedtaget at den gamle 

Volleybane måtte tages ned, søges 

der om penge til at sætte et nyt net 

op på en ny placering. 

se bilag 1.  

d)  Ny haveområde ved NO til 

Havegruppen (O)(A). 

- V. Mia Ebbesen H-6.  

Havegruppen ønsker at få lov til at 

etablere nye haver ved NO-køkkenet. 

Der er tale om det stykke bare jord, 

som ligger ned til skoven/mosen. Det 

er der, hvor Biklubbens bier holder 

hjemme. Havegruppen ønsker, at 

tage dette areal i brug fordi der sidste 

år og i år har været stor interesse i 

Havegruppen og fordi der altid er et 

par stykker på ventelisten,  hertil 

kommer, at havegruppen forventer, 

at indsatsen med bekæmpelse af 

invasive arter ved LM-haverne 

(Japansk pilurt) kan betyde, at vi 

midlertidigt mister nogle af vores 

nuværende havestykker. Derudover 

ville de nye haver komme til at støtte 

vores nyetableret bigård, og glade 

bier betyder jo bedre udbytte af alle 

Havegruppens haver og de fælles 

æbletræer og bærbuske, som vi alle 

her på kollegiet nyder så godt af. 

For den præcise placering på kort – 

se bilag 2.  

 

e) Fodboldholdene søger om 

depotrum m. 4 nøgler (muligvis 400 

kr. for nøgler) (D)(A). 

- V. Claes O-52.  

Fodboldholdenes depot er ulåst, og de 

har ingen nøgler til depotet. Dette er 

et stort problem, da det er en kile til 

at mistede materialer. 

Der er for ca. 1½ år siden vedtaget, at 

de kunne få nyt depot, men der blev 

ikke fulgt op på det. 

400 kr. er vejledende, da det tidligere 

har kostet 200 kr. for 2 nøgler til 

depotrum 

 

f) Fodboldholdene søger om 10 

bolde 2.800kr (D)(A). 

- V. Claes O-52 

Herreholdet har kun én bold, som 

kan bruges til kampe og den er 

allerede godt slidt. Derudover har vi 

nogle bolde af mindre størrelser eller 

dårlig kvalitet, som kun kan bruges 

til træning, hvilket langt fra er 

optimalt. 

Med de nye bolde, skulle begge hold 

have bolde nok til minimum 

afslutningen på 2015 sæsonen. Altså 

vil der først blive søgt om flere penge 

til bolde  omkring 2016 eller senere. 

Boldene kan købes for 2.800 kr. ved 

køb af 10 bolde (her er indregnet 20% 

i mængderabat), og valget vil stå 

mellem 2 typer: Select royale eller 

select brilliant. 

Select royale: Pris: 349 kr./stk, 20% 

rabat for 10 styks og gratis fragt 

(tilbud 299 kr./stk) - se link.  

http://www.fodboldexperten.dk/select-

royale-fodbold-hvid-

lilla http://www.unisport.dk/fodboldu

dstyr/select-fodbold-brillant-super-

hvidrod/80196/ 

 

g) Motionsklubben søger penge 

til spejle (D)(A). 

- V. Alexander Maschkow E-

16.  

Motionsklubben søger om 7515kr til 

udgiften vi har haft med de nye 

spejle. 

Se bilag 3.  

 

9) Evt. indvalg af nye 

medlemmer og suppleanter, herunder 

orientering om 

beboerrådsmedlemmer der træder ud 

af Beboerråde 

10)  Evt.  

11)  Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk 

> Beboerrådet > Meld afbud, senest 

dagen før mødet finder sted.  
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Spare tips: Telefoni! 

Her på kollegiet er vi alle 

studerende, og derfor er det for de 

fleste altid godt at spare hvor vi 

nu kan! Derfor har Nybro Tidende 

nu et nyt indslag, hvor i 

kollegianere får sparetips med på 

vejen, fra jeres helt lokale og helt 

eget nyhedsbrev. Af Mikkel Mørch 

De billigste abonnementer (top 3) 

1. Oister 49 kr.  

2. Fullrate 59 kr. 

3. Oister 79 kr. 

Oisters abonnementer er 2 forskellige 

med henholdsvis 1 og 3 timers tale. 

(bemærk at Oisters 3 timers tale til 79 

kr. er billigere end OK’s taletidskort 

(0,49 øre pr. minut, 180 minutter = 88,2 

kr.)**Hvis det er forbrug om 

måneden**.  

De bedste til snakkehovedet (top 3) 

1. Fullrate 129 kr. fri + 2GB 

2. CBB 129 kr. fri + 1GB 

3. Call me 129kr. fri + 1GB 

Alle ovenover har fri tale, og til samme 

pris må vi kigge på andre fordele i 

abonnementet og her vandt Fullrate 

med 2GB data oven i de fri tale til 

129kr. Om måneden! Jeg bruger i 

øvrigt fri tale + 3GB. Når der er tilbud 

på fullrates abonnementer får 

nuværende kunder, samme vilkår som 

tilbuddet - for altid! Derfor har jeg 3GB 

til min fri tale til 139kr. Om måneden. 

Tilbuddet findes dog ikke mere.  

Bedst til data-støvsugeren (top 3) 

1. Call me 149 kr. 20GB + 3t 

2. Oister 119 kr. 10GB + 15t 

3. Bibob 119 kr. 10GB + 13t 

Facebook, netflix, spotify, youtube 

osv. Suger data til sig, og hvis du er 

en af dem der bruge telefonen til alt 

med internettet, så er Call me’s 

abonnement billigst i forhold til 

antal Gigabyte. 

Bedst til prisen!! 

1. Det er der er skræddersyet 

til dit forbrug. 

2. Oister 119 kr. 15t + 10GB 

3. Oister 99 kr. 10t + 4GB 

Oister trumfer med tilbud pt. Men 

dog vil Nybro Tidende anbefale at du 

kigger på dit forbrug og finder ud af 

hvad der er det abonnement (eller 

taletidskort) der er bedst til dig.  

Tjek: www.billigtele.dk 

 - Her kan du sammenligne priser, så 

du kan finde det bedste abonnement 

til dit forbrug. 

Til dig der ’næsten’ aldrig 

bruger telefonen: 

Hvis du taler mindre end en time 

om måneden, sms’er til 

forældrene en gang om ugen, og 

ikke bruger det der facebook, så er 

et TALTETIDSKORT, noget for 

dig.  

Kloge hoveder hos Nybrotidende 

har regnet ud, at et taletidskort 

fra OK, er billigere end det 

billigste abonnemt fra oister, der 

lyder på 1 times taletid/fri sms-

mms/1 Gb data for 49 kr. om 

måneden. Men med OK’s taletids 

kort kan du tale én time og sende 

250 sms’er for 49 kr. Hvis dit 

forbrug er lavt, så kan dette 

række over længere end 1 måned, 

hvilket gør det billigere end 

Oisters 49kr. pr. måned. 

Spare mere! - Apple Iphone 5s 

Kan du spare penge når du køber 

en telefon med abonnement? Ny-

bro Tidendes sparetipspanel un-

dersøger sagen! 

Iphone 5s 16GB 

Vi vil undersøge hvad der er billigst: 

En iphone med eller uden abonnemt. 

Når der regnes med abonnement 

tager vi udgangspunkt med det billig-

ste abonnemt fra Oister til 49 kr. 

Uden abonnement: 4.500 kr. 

(Bilka.dk) 

Med abonnemt: 5.348 kr. 

I princippet er det meget dyrere at 

købe m. abonnemt idet du kan få 

Oister til 49kr. Om måneden, og hvis 

du lægger det til bilkas pris over 6 

måneder får vi 4.794, hvilket er 

omkring 350kr. Billigere end Oisters 

tilbud. Derfor anbefaler Nybro 

Tidende at købe uden abonnement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleselskaber: 

http://billigtele.dk/link/cbb-10t.html
http://billigtele.dk/link/oister-10t.html
http://billigtele.dk/link/telmore.html
http://billigtele.dk/link/bibob-5t.html
http://billigtele.dk/link/fullrate-10t.html
http://billigtele.dk/link/callme-6t.html
http://billigtele.dk/link/ok-10t.html
http://billigtele.dk/link/tdc.html
http://billigtele.dk/link/telia.html
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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  Sandra D10 

 

Kunstklub  Havegruppen 

Helene, D09  Miia, H06 

 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

 

Biklubben  Motionsrum 

Ida, C18  Alexander, G04 

Troels, C22  Alexander 

 

Cykelværksted Filmklub 

Kristoffer, L10  Jonas Høj, G24 

 

Nybro Kagefestival FC Nybro 

Ann-Louise P27 

 

   FC Nybro Chicks 

 

 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 

Alexander   CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Cykelværksted 

Troels, C22  LM-Kælderen 

Tlf: 46 97 (42 22) 

Tlf: 50 44 10 90  Klapstole 

Alexander G04  Stig, S5  

Phone: 20 61 48 46  

For at blive låst ind Trailer 

koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,-  

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

 

 

 

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 

 

TV/Antenne 

Nikolaj, P16 

antennegruppen@nybro.dk 

 

Miljøgruppen 

Troels, C22 

miljo@nybro.dk 

 

 

 

 

 

 

 

De lokale 

Bestyrelsen 
Alexander (formand) 

Majbritt, S05 (næstformand) 

Ea, D63 (suppleant) 

 

Beboerrådet 
Formand:   Thomas E23   

     

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 (sup.)  

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, E23 

        

H og L:  

     

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”. 



 

Har du også 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. 

Jakob R52, Mikkel H61,  Emma S24 (redaktører) Nikolaj 

(Oversætter) 

Anmeldelse af: Dallas Buyers Club 

Sudoku x 2 

En radmager Matthew 

Mcconaughey,spiller Ron 

Woodroof i en stærk og 

rørende film.  

Når jeg siger radmager Matthew, 

så mener jeg det virkelige, for 

denne mand, som tidligere har 

været strandløven over dem alle, 

er nu en oscarpris modtager på 

under de 60kg. Det giver en 

virkelig autentisk føling af den 

syge mand som han spiller (Ron 

Woodroof), der i filmen Dallas 

Buyers Club viser sig at have 

HIV, og kun har 30 dage at leve i.  

Men Ron Woodroof pisser på hvad 

andre folk siger, så han søger en 

kur, hvor han her opdager at 

udenlandsk medicin er bedre end 

amerikansk-godkendt medicin. 

Derfor starter han Dallas Buyers 

Club, hvilket er en klub, hvor 

medlemmerne kan få al den medicin, 

de behøver. På denne måde undgår 

Ron Woodroof loven.  

Matthew Mcconaughey gør det helt 

vildt godt. Jeg har aldrig brudt mig om 

de roller han har spillet i tidligere film, 

hvor han var superstrandløve, men i 

denne film spiller han virkelig 

godt. Han river dig med ind i 

Dallas-universet omkring 1985, 

som ingen andre kunne have gjort.  

Han er nok også den eneste 

bemærkelsesværdige person i 

filmen, udover en mand der 

udgiver sig som kvinde. Det gør 

ikke filmen mindre god, idet det 

hele jo handler om Ron Woodroof, 

der virkelig træder frem på 

skærmen med sit radmagre 

udtryk. Det kan dog blive lidt som 

når, man kun kan lide en sang 

pga. dens omkvæd. Det er dog en 

film der rører sjælen og 

underholdningsværdien er høj, på 

den diskrete måde. Jeg giver den 5 

ud af 6 stjerner. 

 

Af Mikkel Mørch 

 Anmeldelser 

Film, rejser, koncerter, retter. Ect. Ingen tur, film, opskrift 

er for underlig til at blive anmeldt her på Nybro Tidende, 

så længe man mener andre vil få glæde af at læse den. 

Send din anmeldelse til Nybro Tidende, så kan det være vi 

trykker den så du kan give lidt erfaring eller oplevelsesideer 

videre til andre.  

 

Der er ingen specifikke regler for anmeldelser , der er massere af 

plads til patina og personlig stil, så længe du kan argumenterer 

for sine synspunkter og stå inde for det vi publicerer.  

 


