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Vil du give en hånd? 
Frivillige hænder er alt der driver vores hverdag på kollegiet, og det der gør det muligt for os at 

tilbyde så mange fede ting til alle vores beboere. Et sådant nyt påfund er en Forårs Festdag på 

kollegiet, hvor vores skønne omgivelser og fællesskab skal fejres—men vi mangler hænder! 

I denne udgave af NybroTiden-

de bringer vi ideen om en fest-

lig fora rsdag under navnet 

Nybro Fora rsdag. Pa  side 5 er 

beskrevet tankerne om uhøjti-

delig festdag for alle, hvor man 

blot kan møde op og være med, 

en dag med spil og konkurren-

cer, og med det sociale samvær 

i højsædet. Planerne er stadig 

blot pa  tegnebrættet,  og selv-

om arbejdet med det er over-

skueligt, sa  er der brug for fle-

re hænder, i første omgang 

blot til at planlægge og promo-

vere dagen, men senere ogsa  

endnu flere til at sætte hele 

begivenheden op. Al hjælp 

modtages med kysha nd, og 

ma ske du selv er interesseret 

na r først du har læst hvad da-

gen kunne ga  ud pa ? I sa  fald, 

sa  tøv ikke med at give lyd fra 

dig! 

Se KC’s nye drinkskort 

Se side 3 

Generalforsamling i KC 

Se side 4 

Skiferie sparetips 

Se side 9 

 

 

Ingen multibane foreløbigt. 

Der blev på et tidspunkt startet et projekt om 

at få en multibane til kollegiet. Da der ikke 

kunne samles nok penge ind plus manglen på 

aktive personer, er projektet nu sat på hylden.

     

 Nyt drinkskort i Kældercaféen 

Nye spændende drinks og nye priser er kom-

met på drinkskortet. Priserne er steget på de 

fleste ting, så Kældercaféen kan renovere og 

holde flere fede events.  

 

FC Nybro søger træner/holdleder  

Der skal findes en ny senest i januar, så ellers 

må holdet afmeldes til den kommende sæson.  

      

   

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Onsdag d. 4. Februar kl. 19.00 i GH-kælderen 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, R52 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum 

Rasmus (næstformand) Alexander Bagge, G04 Ask, M47 Sandra D10 

Ea, D63 (suppleant) Alexander.bagge@gmail.com     

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær Helene, D09 Miia, H06 

Formand:      Thomas, E23 Nadia Frederiksen Oumaza, G04     

AB-ulige:       Ann-Sofie, B49 sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Bryggerklub 

    Mikkel, R61 Søren, H05 

AB-lige:          Revisorer     

    Biklubben Motionsrum 

CD-ulige:      Ea, D63  NybroTidende Ida, C18 Alexander G04 

  Jakob Jensen, R52 Ask, M47  

CD-lige:        Adrian, C24 Mikkel Mørch, S05     

                      Nikolaj, C22 (sup.) Emma Broberg, S24 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:      Thomas, E23 Nikolaj Folander Smit, C22 Kristoffer, L10 Jonas Høj, G24 

  tidende@nybro.dk     

EF-lige:           Nybro Kagefestival FC Nybro 

  Sekretariatsgruppen/fremleje Ann-Louise, P27 Claes Scherwin, O52 

GH-ulige:      Kontortid: Mandag 19:00-20:00     

  og Torsdag 20:00-21:00   FC Nybro Chicks 

GH-lige:       Camilla, H54 i GH-kælderen.   Malea Madsen, K62  

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Mikkel, J21   Service 

                     Jakob, K55 (sup.) Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

JK-lige:        Johannes, K46 Kontortid: Tirsdag Troels CD-kælder 

  19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 50 44 10 90   

LM-ulige:    Louise, L33 E-mail: klage@nybro.dk Alexander Cykelværksted 

                    Lea, L15 (sup.) Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.: 20 61 48 46 LM-kælder 

LM-lige:      Peter, L36   Ea Nielsen   

  Netværkskontor Tlf.: 50 53 43 46  Klapstole 

NO-ulige:    Mathilde, O57 Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind Atle, S03 

  i GH-kælderen koster det:   

NO-lige:      Claes, O52 E-mail: admin@nybro.dk 9:00-21:00: kr. 50 Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55 21:00-9:00: kr. 100 Lars Kaj (insp.) 

PR-ulige:    Ann-Louise, P27    

  TV/Antenne  Fadølsanlæg 

PR-lige:        Nikolaj, C22    

  antennegruppen@nybro.dk  

ST-ulige:     Sofie, S35   KælderCaféen 

                    Marie, T59 (sup.) Miljøgruppen Åbningstider: fredage 20:00-03:00  

ST-lige:       Kasper, T61 Troels, O07 Én lørdag om måneden 20:00-05:00 

 miljo@nybro.dk (annonceres seperat). 

Lejligheder: 
  Formand: Kasper Rohardt Børger, C02  

  Næstformand: Jacob Riis, G02  

C, D og G: Kasper, C02   Kasserer: Henrik Stigsberg Pedersen, A32  

    Sekretær: Chelina Kristensen, G02 

H og L:      Søren, H05   Beboerrådsrepræsentant: Ea Nielsen, D63  

  Suppleant: Thomas Laustsen, B64 

M, O og S: Troels, O07       

        

  De lokale 

NB! Inspektør  Vaskeriet   

Punkter til dagsorden skal sen-

des til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via ny-

bro.dk > For beboere > Beboer-

rådet > ”Tilføj punkt til dagsor-

den”. 

Lars Kaj Åbent: 8:00-19:00 

varmemester@nybro.dk     

Tlf.: 45 87 04 73 Nærkøb og pizzeria 

Kontor tid  Tlf.: 51 14 12 19   

Mandag: 16:00-18:00  Hverdage: 15:00-21:00 

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00 Maj-august: åbent til 22:00 alle dage. 
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Kollegiets interne blad, NybroTidende, kom-

mer til at sta  uden oversætter senest fra 

april ma ned. Vores nuværende oversætter, 

Nikolaj Folander Smit, skal i gang med at 

skrive sit speciale, og derfor vælger han at 

trække stikket for at hellige sig opgave-

skrivningen. Det betyder at vi fa r brug for 

minimum 1 ny oversætter, ma ske 2. Det 

kommer i høj grad an pa  dig, sa fremt du 

melder dig.  

Jobbet besta r af hver ma ned at oversætte 

bladet fra dansk til engelsk. Bladet skal ud-

gives minimum 4 dage før hvert beboer-

ra dsmøde, hvilket betyder at bladet skal 

udgives hver ma ned pa nær januar, juli og 

august.  

Arbejdsbyrden ligger pa  ca. 15 timer om 

ma neden, lønnet med 120 kr. i timen. Ar-

bejdsbelastningen er typisk koncentreret 

omkring ma nedsskiftet grundet  deadlinen 

for hvert blad.   

Redaktør-teamet besta r af 3 skribenter for-

uden dig. Vi er a bne for at du kan fa  indfly-

delse pa  hvad der skrives om, sa fremt du 

ønsker det. Dette er dog  pa  ingen ma de 

noget krav, og det er heller ikke tilfældet 

som det er nu, da Nikolaj har ønsket at kon-

centrere sig om oversætningen alene. 

Lyder det som noget for dig? Sa  vil vi rigtig 

gerne høre fra dig, enten pa  det kommende 

beboerra dsmøde eller ved at skrive til os pa  

tidende@nybro.dk          /Jakob, S06 

Er du vores nye oversætter? 

Side 3 

Ej det er ma ske en overdrivelse, men der 

sker i hvert fald noget i KælderCafe en! 

Ma ske har du opdaget det allerede? Ma ske 

ikke. Det er dog sandt nok. KælderCafe en 

har efter flere a r med samme drinkskort og 

samme priser valgt at spice oplevelsen op 

med et nyt drinkskort. Men hvad er forskel-

lene pa  det nye og det gamle? 

Jo, altsa  først og fremmest er priserne ste-

get. Dette har været nødvendigt for fortsat 

at tjene blot en smule pa  salget efter at pri-

serne har været bibeholdt i 4 a r. Men før du 

frygter de nye priser, sa  tag lige et kig pa  

menukortet forneden. Hvis du ser nøje efter 

vil du opdage, at de fleste drinks kun er ste-

get med 2,50 kr pr. stk, sa fremt du køber 2 

af den samme pa  e n gang. Altsa  kan man nu 

fa  2 billige drinks for 35 i stedet for 30 og sa  

fremdeles. 

Foruden prisændringerne har man valgt 

ogsa  at stoppe med at have happy hour den 

første time.  

Som en sidste nyhed i det nye drinkskort, sa  

er der blevet tilføjet et par nye drinks. Disse 

ga r under navnene Stjernemix—som Haribo 

slikket -, Tropefrugt  - med nuancer af ana-

nas og sydlige himmelstrøg—og til sidst 

Orangegren—der blander cointreau og ka-

kaomælk. Namme nam! 

Som en sidste ting, sa  er KælderCafe en ogsa  

klar til endnu en temafest. Lørdag den 28. 

februar bliver der afholdt Fastelavnsfest. 

Kom derfor ned i dit flotteste kostume. Jeg 

hører at festen vil byde pa  gratis Glad pa  

Fad den første time (eller indtil de løber 

tør), udklædningskonkurrence og en lille leg 

for gæsterne pa  aftenen—ogsa  med en præ-

mie!  

Vi glæder os meget til at se jer alle til fest! 

KælderCaféen siger nyt, nyt, nyt! 
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Side 4 

Kollegiet har igennem mange a r haft nogle 

sa kaldte Nybro-hylder i omløb pa  kollegiets 

værelser og lejligheder. I tidernes morgen 

var alle lejema lene møbleret og e t af møb-

lerne i alle lejema l var disse hylder.  

I dag er der kun et begrænset antal tilbage 

og det kan være svært at finde frem til, hvor 

eller hvordan man fa r anskaffet sig en hylde.  

Med tiden er antallet af fungerende hylder 

blevet mindre og mindre, og i dag fungerer 

det sa dan, at hylderne enten bliver i det rum 

de er i ved udflytning, eller ogsa  tages de ud 

og stilles for enden af gangen. Sta r de der er 

de frie for alle andre at tage ind pa  deres 

egne værelser. Hylderne passer ind i alle 

lejema l og pa sættes blot den træliste som 

hænger i stort set alle lejema l.  

En gruppe beboere anført af Mikkel Wahl-

green, vil pa  det kommende beboerra dsmø-

de foresla  at lave flere hylder. Tanken er at 

gruppen selv producerer hylderne fra bun-

den, hvorefter de gives til de personer der 

har bestilt en hylde. Gruppen er afhængige 

af at vide, hvorvidt der er et reelt behov for 

disse hylder—altsa  om nogen af jer derude 

sta r og mangler en hylde eller flere. Sa fremt 

I gør det, sa  er det med at fa  fingeren ud og 

fa  bestilt en hylde forud for beboerra dsmø-

det onsdag d. 4. februar. Ma den I gør det pa , 

er ved at sende en mail til  

mwahlgreen@gmail.com og bestille en hyl-

de. Man kan kun bestille 1 pr. beboer. 

/Jakob, S6 

Mangler du en Nybro-hylde? 

Vil du være med til at præge kollegiets 

fremtid indenfor grøn energi?  

Sa  er der brug for dig.  

Kollegiet sta r overfor at skulle skifte til 

fjernvarme fra naturgas og i 2018/19 skal 

der laves nye tage pa  hele kollegiet. Sa  det 

er nu der skal sla s et slag for at kollegiet 

ga r i en grønnere retning med hensyn til 

varmeproduktion.  

Ellers la ses vi fast af andre kræfter til fos-

sile brændstoffer og affaldsforbrænding.  

Tilbage i 2013 er det allerede bevist at vi 

vil kunne spare penge pa  at installere 

825m^2 solvarme, men hvorfor stoppe 

der, vi har 8000m^2 tag, som ligger ideelt 

til forma let. Om det er varme eller el pro-

duktion.  

Rapporten fra 2013 sendes rundt sam-

men med dagsorden til næste beboerra ds 

møde pr mail)  

Kom og hør mere til næste beboerra ds 

møde eller skriv til  

mwahlgreen@gmail.com  

Solenergi 

Den 25. februar er det igen tid til den a rlige 

generalforsamling i KælderCafe en.  Som 

altid betyder det at barens bestyrelse skal 

stemmes ind, i hvert fald for nogle af med-

lemmernes tilfælde.  

I princippet kan alle melde sig ind i Kælder-

Cafe ens bestyrelse, uanset deres historie i 

baren—eller om der slet ikke er nogen hi-

storie. Bestyrelsen sta r for det overordnede 

arbejde men de er dog langt fra alene om at 

løfte opgaverne i baren. Der er sa ledes ad-

skillige udvalg, der drives af forskellige akti-

ve i baren. Disse udvalg tager sig af alt fra at 

skaffe bartendere til en given aften, til ind-

køb af varer og til arrangering af temafe-

ster. Som det er nu er flere af bestyrelsens 

medlemmer ogsa  tilstede i nogle af udvalge-

ne men ikke alle—og sa dan behøver det 

heller ikke være fremadrettet. 

Alle, uanset om de er aktive i baren, eller 

om de er interesserede i at stille op, er vel-

komne til at komme til generalforsamlin-

gen. Detaljerne omkring hvor og hvorna r vil 

blive sendt ud pr. mail nogle uger i forvejen, 

hvorefter der vil være en periode, hvor alle 

kan sende punkter ind til dagsordenen.  

Vel mødt! 

Generalforsamling i  

KælderCaféen 
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Egoisme, egoist: Egenkærlighed og en, der er egenkærlig. Normalt plejer man at anse 

egoisme for noget negativt og uønsket…. Vi skal være kærlige ved os selv, kunne lide os selv, 

accepterer os selv. 

Ejakulation: Sædudtømning. Når mandens kønslige ophidselse er steget tilstrækkeligt, 

kommer der en intens lystfølelse, der ender i ejakulation… De færreste mænd har særlige 

problemer med deres sædudtømning—udover eet: det sker for tidligt! … For ligger pigen der 

først, utilfredsstillet og dybt skuffet—sa  ga r det hele i bagla s og alt bliver umuligt.  

Elskovsbid: Se sugemærker  

Epikurærer: En der ligger stor vægt på nydelser. Det bliver anset for lidt syndigt…. Vi 

mener, at varmt, friskt franskbrød er usundt. Vi ryger filtercigaretter som skrabud for kraf-

tens gud—selvom vi ved, det ikke hjælper… Kolde styrtbade, morgengymnastik og andet 

selvpineri er exempler pa  ting, vi pa lægger os selv for at fa  lov til at have det rart…. Vi er nok 

opdraget til ikke at kunne ta le at have det for rart—det gør os utrykke og giver os da rlig som-

vittighed. (se ogsa  cølibat).  

Erotoman, erotomani: Sygeligt forøget kønsdrift kaldes erotomani, og de mennesker, 

hvis kønsdrifter er sygeligt stærkt, kaldes erotomane. Man har endda et spacialt ord for mandlig 

erotomani: sytyriasis, og for kvindeligt: nymfomani…. Det er ikke ualmindeligt, at mænd for at 

overbevise sig selv om deres mandighed absolut skal i seng med mange piger og nye piger (Se 

Don Juan) 

Eksperimentere: Det, at prøve noget nyt, er indenfor kønslivet blevet ensbetydende med 

at skifte partner.   

Sex og samfund 

Side 5 

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Hvis nogen beder dig beskrive hvor du bor, 

hvad er sa  det første du fortæller om kolle-

giet? Jeg starter altid med beliggenheden. 

Hvor meget man ga r op i omgivelserne er 

uden tvivl forskelligt fra person til person, 

men jeg tror at alle kan blive enige om, at 

vores kollegium ligger i utroligt smukke og 

unikke omgivelser. Hvor ellers i København 

og omegn kan man bo til sa  lav en husleje, 

og samtidig bo mellem 2 søer, have kajakker 

og kanoer i baghaven og stadig blot have 30 

minutter til hovedbanega rden med offentlig 

transport? 

Netop de fantastiske omgivelser er med til 

at give os en lang række muligheder, som 

andre kun kan drømme om. Det mener jeg 

at vi skal fejre og udnytte, ikke bare som 

individer, men ogsa  som kollegium. 

Derfor ga r jeg med ideen om at arrangere en  

Nybro Fora rsdag (jep, navnet bør ma ske 

ændres). Jeg forestiller mig noget i stil med 

følgende: 

Pa  plænen udenfor NO-køkkenerne kunne 

man sætte et par pavilloner eller 3 op. Un-

der den ene kunne man placere en stor grill 

og ma ske et fadølsanlæg eller lignende. Man 

kunne sælge grillpølser med brød til samt 

drikkevarer, om end folk skulle være mere 

end velkomne til at medbringe deres eget.  

Noget lettere musik kunne opstilles til at 

give noget simpel baggrundsmusik, men 

dog ikke for højt, blot som stemning.  

I løbet af dagen kunne man arrangere for-

skellige spil og konkurrencer. Med placerin-

gen foran NO-køkkenerne er man rigtig tæt 

pa  ba de kanoerne og volleybanen. Man kun-

ne oprette en volleyball-turneringen hvor 

folk kunne stille op som de ville, eller ma ske 

som køkken/gang hold? Afhængigt af antal-

let af tilmeldte hold pa  dagen kunne man 

justere længden af kampene.  

Ligeledes kunne man arrangere en kanosta-

fet for 3-mandshold. Igen kunne man lade 

folk ga  sammen som de vil eller som køk-

kenhold. Stafetten kunne besta  af at sejle 

over søen til en person pa  den modsatte 

side, fx ved iskiosken, og tilbage igen pa  tid. 

Vinderne af hver konkurrence kunne fa  en 

præmie. Man kunne stille baner op til kon-

gespil og øl-bowling som folk frit kunne 

benytte sig af i løbet af dagen. 

Ideen er at det hele skulle være en let og 

simpel dag for alle, hvor der ikke kræves 

billetter og hvor der ikke spilles musik  til 

langt ud pa  natten. Man kunne aftale at sluk-

ke musikken kl 20 eller 21, og sa  ellers lade 

festen fortsætte i KælderCafe en for dem der 

har lyst.  

Alt der mangler for at fa  det hele stablet pa  

benene, er nogen der har lyst til at planlæg-

ge detaljerne sammen med mig eller som 

har bud pa  andre ting der kunne implemen-

teres i dagen. Der er noget PR-arbejde i 

form af en plakat, som jeg er sikker pa  nogle 

af jer derude, vil være bedre til at produce-

re, end jeg er. Der er noget PR-arbejde i 

form af at fa  lokket folk til, og der er arbej-

det med et ligge et budget for dagen,  sa dan 

at penge kan blive søgt hos beboerra det 

forud for begivenheden.   

Skulle du have lyst til at hjælpe til, sa  send 

mig en mail pa  jako1291@hotmail.com 

/Jakob, S6 

Mod på en Nybro Forårsdag? 
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Side 6 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Valg af ordstyrer og sprog  

Thomas, dansk 

Antal stemmeberettigede  

11 

Godkendelse af referat fra sidste beboer-

rådsmøde 

Mødet blev godkendt 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

Økonomi 

K-net kontingent betalt;  

Betalt af Net gruppen, Flemming; regnin-

ger skal betales af kollegiet.  

Mikkel Wahlgreen følger op på denne 

regning som K-Nets repræsentant, 

for at finde ud af hvem, der skal be-

tale regningen.  

NYK-konto: 168.419kr 

Net-konto:  206.907kr 

 

Øvrige meddelelser  

 

A. Filmklubben 

-V. Thomas 

Der arbejdes stadig på at få 

fat på Jonas, den tidlige formand for 

filmklubben. Så han kan aflevere af 

penge og nøgler, da der skal findes 

ny formand.  

Der ønskes kontakt til denne 

person, da han er den eneste der har 

den fysiske nøgle til døren. Der er 

ventet at få nøglen siden marts 2014. 

Dette omhandler Jonas G-24. 

 

B. Udendørs acces point fra K-net 

-V.  Mikkel Wahlgreen 

Udendørs acces point af K-

Net, for at se om det virker. Det bli-

ver lagt op på varmecentralen for at 

se om der er Wi-Fi. Testen går ud på 

at se om man kan dække alle lejlighe-

der med 3-4 enheder, disse koster 

10.000kr stykket. Det starter i CD og 

derefter JK. I det nye år findes der ud 

af om dette kan bruges.  

C. Internet acces point i moti-

onsklubben 

-V. Alexander Bagge 

Der ønskes en acces point i 

motionsklubben. Da der nogle gange 

kan være dårlig forbindelse.  

Dette kan lade sig gøre, led-

ningen kan flyttes så man kan få Wi-

Fi, der skal bare købes en ny boks.  

 

D. Kagefestival 

-V. Kageudvalget 

Kageudvalget havde kagefesti-

val d. 11 november, ved PR-ulige med 

succes. Der var ikke så mange deltage-

re denne gang, grundet kort varsel. 

300kr blev brugt på præmie fra egen 

kasse, ingen indtægter denne gang.  

Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden 

før det næste 

 

- Regnskab skal godkendes samt valg af 

revisor. 

- Årsberegning der skal godkendes. 

- Orientering; Der skal findes en plads til 

en udendørs hjertestarter.  

 

- Nyt fra formanden: 

Procedurer når der bor to på et værelse; 

hvad der kan gøres imod dette som bebo-

er.  

På et værelse må der kun bo en person og 

lejlighed må der bo ;2 voksne plus 

børn. 

Dette ikke må overskrides. 

Flere beboere på køkkenerne; dette er 

også en belastning på køkkenerne.  

Man kan evt. gøre det som beboer at man 

kan henvende sig til klagenævnet.  

 

- Forvandlingsrevision:  

Mere fokus på tab af husleje fra folk der 

flytter ud.  

Fokus på at man tager fat i beboere, og 

evt. forhøjer depositum når man 

flytter ind.  

Da folk forsvinder, vil man gerne have et 

spørgeskema, der omhandler grun-

den til fraflytning af kollegiet.  

- Forslag om fælles kollegieforum; opfor-

dring af KAB.  

- Forslag til at fraflytningspapirer ændres i 

sekretariatet, så spørgsmålene udfyl-

des deri.  

 

Indkommende punkter 

 

Endelige lukning af Multibane projek-

tet(A) 

- V. Mikkel Ørum Wahlgreen 

 

Da Beboerrådet har en hel del penge 

reserveret i deres økonomi til dette 

projekt, er det Mikkels forslag at Multi-

banen endelig lægges til hvile. 

Da der allerede er en Volley-bane 

ved ST. (Volley net var i sin tid hvad 

startede debatten om en Multibane). 

Der er tale om penge på mobilmast 

kontoen hos KAB, såvel som NYKs kon-

to. 

 

Bestyrelsen bevilliget i sin tid; 

250.000 og NYK bevilliget 100.000. 

Kravet var at man fandt de sidste pen-

ge i fondsmidler, men dette lykkedes 

ikke. 

De aktive medlemmer forsvandt 

og man fik flere penge på kontoerne og 

vidste ikke hvad man skal bruge dem 

til. 

De 600.000kr holder ikke til den 

dag i dag, der skal indhentes nye tilbud 

hvis dette skal starte igen.  

 

Afstemning for at lukke projektet: 

For: 10 blank:1 Imod: 0  

 

Projektet er hermed lukket.  

 

Ping-pong room(A) 

- V. Anders Sørensen 

Given that the ping-pong room in the 

D-basement is extremely rarely 

used for ping-pong and instead 

used for exercise, I have a plan 

to make the room into a work-

ing calisthenics room. For this I 

need 600 kr. and permission to 

drill 4 holes into the wall. The 

room would still be fully func-

tional as ping-pong room. 

Uudnyttet plads og nogle folk burger 

Referat af beboerrådsmøde 
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det til at motionere dernede. 

Derfor søges der om at sætte 

udstyr op. For 2000kr i alt, men 

600 vil også kunne gøre det.  

- Da disse ting er i motionsklubben 

allerede, og ping-pong rummet 

er det eneste rum der ikke er 

fuld udnyttet endnu. Så tanken 

om at have 2 motionsrum er 

ikke muligt. Desuden er der 

stadig nogle folk der benytte sig 

af aktiviteterne i kælderen.  

Afstemning; for der bliver brugt 

penge til at sætte udstyr op 

For; 1 Blank; 5 Imod; 5 

Der bevilliges ikke penge til ud-

styr.  

 KælderCaféen søger om tilla-

delse til at holde to udlej-

ninger i januar(A) 

- V. Kasper Børger 

På grund at fejlkommunikation bland 

de udlejningsansvarlige, er vi 

kommet til at leje baren til to 

privatpersoner i januar måned, 

og søger derfor om tilladelse til 

at holde baren åbent en ekstra 

lørdag. 

Der Åbnes for alle 23.00-3.00. Hvis 

dette ikke lykkedes, bruger man 

en tema-fest på en privat udlej-

ning.  

Der er tale om disse datoer: 

d. 17(udlejning) 

d. 24(aktivfest bartender) 

d. 31(udlejning)  

Afstemning for om de må holde 2 

privat udlejninger i januar; 

For; 7 Blank; 2 Imod; 2 

Kældercafeen må gerne holde en 

ekstra udlejning i januar.  

 

KælderCaféen får nyt drinkskort i det 

nye år(O) 

- V. Kasper Børger 

De vil gerne annoncere de nye drinks-

kort, der foruden spændende nye 

drinks også har fået justeret priser 

så de er mere tidssvarende. Pris-

stigning næsten over hele kortet, 

da der ønskes at holde flere 

events og flere penge til renove-

ring af baren.  

Priserne træder i kraft efter nytår 

KælderCaféen søger om tilladelse til 

at holde åbent til klokken 5 den 

31. december fremover(A) 

- V. Kasper Børger 

Da de havde stor succes med deres 

nytårsfest sidst, vil de gerne gøre 

det til en tradition at holde nytårs-

åbent på kollegiet. Hvis forslaget 

nedstemmes ønskes en afstem-

ning om at holde åbent d. 31. 

december, kun i år. 

Afstemning for tilladelse til at 

holde årligt nytårsåbent; 

For; 9 Blank; 2 Imod; 0 

Kældercafeen kan nu holde årligt 

nytårsåbent.  

 

TV-pakker(A)(D) 

- V. Thomas Pedersen 

 

Der blev til sidste Beboerrådsmøde 

debatteret om kanalafstemningen 

vi har haft på kollegiet. Jeg ønsker 

at der bliver givet en sidste afgø-

relse fra alle Beboerrådsmedlem-

mer om hvorvidt deres gang de 

repræsentere ønsker at skifte til 

den TV-pakke som var udkommet 

af den før omtalte afstemning.  

 

Skal den køres videre eller beholde 

den nuværende pakke. Der er 

selvfølgelig tale om hele pakken. 

 

For at pakken bliver sendt videre; 

For; 0 Blank; 5 Imod; 6 

 

Pakken bliver ikke sendt videre.  

 

Fodboldherrerne søger træner/

holdansvarlig(O) 

- V. Claes Scherwin 

 

Kollegiets herrefodboldhold mangler 

en træner/ansvarlig, hvis vi også 

ønsker at spille næste sæson. 

Personen skal senest melde sig i 

januar, ellers bliver jeg nød til at 

afmelde holdet til den kommende 

sæson. 

Claes fortsætter ikke på herresiden, og 

derfor søges der en ny.  

 

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

Ingen nye medlemmer.  

Evt.  

 

A. Regnskab til Nybrofestival 

- V. Jakob 

 

Mikkel Wahlgreen mangler 

dankort udskrift lørdag kælderca-

feen, samt billetkøb for kælderca-

feen. Ea mangler at genrykke for 

den.   

Derfor Thomas vil sætte sig 

ind i den og rykker for dem, så regn-

skabet kan samles.  

 

B. Nybrotidene: Der bruges 

for lidt penge. 

- V. Thomas 

Derfor har der været tale om 

en bålplads, men den må ikke laves 

grundet brandsikkerhed.  

 

C. Rettelse af indmeldelse 

sekretær 

-V. Jakob 

Punktet vil blive rettet.  

 

D. Volleybanens stolper 

- V. Troels 

Volleybane nettet er taget ned 

og stolperne er tilbage, det skæmmer 

landskabet. 

Det bør fjernes om vinteren 

da det er muligt.  

Rasmus Lau; Dækpropperne 

skal findes inden og der skal findes 

plads til opbevaring.  

Ny mødedato 

Onsdag d. 4 februar onsdag kl. 19.00 i GH

-kælderen.  

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > Bebo-

errådet > Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

 

 

http://www.nybro.dk
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Dagsorden beboerra dsmøde: 

4. februar 2015 

1) Valg af ordstyrer og sprog 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste beboer-
ra dsmøde 

4) Godkendelse af dagsorden 

5) Økonomi 

6) Øvrige meddelelser 

7) Evt. gennemgang af referat fra sidste be-
styrelsesmøde eller dagsorden før det 
næste 

8) Indkommende punkter 

a) Kopier af nøgler til bryggerummet(O) 
 - V. Søren Trads Steen 
Der er lavet kopier af nøgler til brygger-
rummet til nuværende medlemmer. Det 
har kostet 200 kr. 

b) Placering af varmema ler i lejligheder(D) 
 - V. Søren Trads Steen 
Der er blevet klaget over manglende 
mulighed for aflæsning af varmema ler 
pa  radiatorerne i værelserne i lejlighe-
derne, og det derfor ikke er muligt at 
eftertjekke sin varmeregning. En ny 

varmema ler vil fikse problemet. 

c) Nye oversættere til NybroTidende(O) 
 -V. Nikolaj Folander Smit 
Nikolaj har ikke længere tid til at tage 
ansvar for den engelske oversættelse af 
NybroTidende. Der søges 1-2 nye over-
sættere med øjeblikkelig tiltrædelse. 
Arbejdstiden udgør omkring 15 timer 
om ma neden, som fordeles mellem 
oversætterne. Stillingen er lønnet med 
120 kr. i timen. 

d) Filmklubben søger nye formænd(O) 
 -V. Nikolaj Folander Smit 
Filmklubbens formand, Thomas Prien-
Larsen (A15) tager pa  studie i udlandet, 
og den midlertidigt ansvarlige, Nikolaj 
Folander Smit (C22) har ikke længere 
tid til at varetage sin del af ansvaret for 
klubbens administration. Der søges 2 
nye formænd med øjeblikkelig tiltræ-
delse. Arbejdstiden udgør 1 time om 
ma neden. 

e) Net gruppen søger ny antenneansvarlig
(O) 
 -V. Nikolaj Folander Smit 
Nikolaj har ikke længere tid til at vare-
tage ansvaret for antennepakkerne. Der 
søges en ny ansvarlig med øjeblikkelig 
tiltrædelse. Arbejdstiden udgør 2-3 ti-
mer om ma neden og er lønnet med 120 
kr. i timen. 

f) Produktion af flere kollegiehylder(D)(A) 
 -V. Mikkel Ø. W 
Efterspørgslen pa  disse svinger, men 

hvorfor skulle vi ikke altid have nok? 
Jeg har regnet pa  hvad det koster at lave 
dem selv. Til hylder koster 4998,- i ma-
terialer, arbejdstimer og en diverse post 
pa  500,-. Jeg ansøger om et ra digheds-
beløb pa  15000,- til produktion af op til 
30 hylder. Antager pengene kan komme 
fra driften, sa vel som NYK. Jeg tager 
allerede imod bestillinger. Fa r jeg flere 
bestillinger end de 30 stk., søger jeg om 
flere penge senere. 

g) Ekstra rum til motionsklubben(A) 
 -V. Alexander Bagge 
Motionsklubben ligger i O kælderen. 
Som det er nu har vi det store rum som 
svarer til der hvor baren er i kælderca-
fe en. Der ligger et lille rum ved siden af 
som pt. bare bliver benyttet til opbeva-
ring af nogle enkelte beboeres ejendele. 
Det svarer til det rum hvor kældercafe -
en har deres pool bord. Dette rum øn-
sker motionsklubben at have sa  vi kan 
fa  lidt mere plads, da medlemstallet er 
steget efter de forbedringer der er fore-
taget dernede i den senere tid. 

9) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-
lemmer 

10) Evt. 

11) Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske pa  www.nybro.dk > Be-
boerra det > Meld afbud, senest dagen før 
mødet finder sted. 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Er du vild med film? Så bliv ansvarlig for kollegiets filmklub! 

Filmklubbens formand, Thomas Prien-Larsen, A15 tager pa  studie i 

udlandet og vil derfor gerne overdrage posten til en ny. Nikolaj 

Folander Smit, C22 hjælper med at administrere klubbens medlem-

mer, men har heller ikke tid til at fortsætte længere. 2 ansvarlige 

søges.  

Kontakt: filmformand@nybro.dk 

Kunne du tænke dig at få indflydelse på vores TV-kanaler og 

deres kvalitet? 

Netgruppen har e n person ansat til at sta  for kollegiets antenne/

kanalpakke. Dette job er lønnet med 120 kr. i timen. Den nuværen-

de ansatte, Nikolaj, meddeler at jobbet tager ca. 2-3 timer om ma -

neden. Den primære ma nedlige opgave er at ændre beboernes ka-

nal-pakker. Der er jævnligt snak om en ny kanalpakke. Denne vil du 

komme til at sta  for na r tid er. Ydermere er det tidligere besluttet 

at alle kanaler fremover skal være digitale. Dette vil du ogsa  kom-

me til at kigge nærmere pa .  

Sa fremt du er interesseret, sa  meld dig pa  beboerra dsmødet. 

Kollegiet søger 3 ansvarlige! 
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Tips til at spare på skiferie! 

Na r dette blad er udgivet, har størstedelen 

af dem der skal pa  skiferie i a r, nok allerede 

været afsted i uge 5, men sa  kan i læse hvor 

meget i kunne have sparet.  

Hvad kan der spares pa  op til sa dan en ski-

fere? ALT. En skiferie kan koste alt mellem 

10.000kr. Og 4.000kr. (hvis ik billigere). Det 

afhænger af mange parametre, sa som Sted, 

transport form, akkommodation  og hvor 

mange dage pa  ski det er. I denne artikel 

handler det primært om en uge pa  ski 6-7 

dage.  

Udover selve ferien kan der ogsa  spares pa  

udstyr! Masser af kroner kan spares hvis 

man bare er lidt opmærksom pa  særtilbud 

eller sidste øjeblik køb.  

 

Selve skiferien   

Lokationen er altid vigtig na r du skal afsted. 

Rent prismæssigt er det svært at lave en 

oversigt over hvor der er billigst at tage hen.   

Derimod  kan der spares pa  skiferien ved at 

være ta lmodig og lidt modig samtidig. Hvert 

a r er der et udvalg af skirejser der kommer 

pa  udsalg, da de skal have solgt de sidste 

billetter. Man kan spare op til 50% pa  en 

skirejse hvis man venter til en uge før man 

planlægger at tage af sted.  

Et skirejsekoncept som kan anbefales her 

fra, er UCPA skirejser. Her har de billige 

skirejser for studerende, hvor man bare 

bestiller og sa  er alt afklaret. I deres priser 

indga r Hotel (UCPA’s eget hotel) fuld for-

plejning (morgen, middag, aften), skileje, 

transport med bus og liftkort. Man bliver 

indlogeret i 4-6 mands værelser, hvor der er 

chance for at bo pa  værelse med nogen man 

ikke kender. Det er den eneste hage ved det, 

men pa  den anden side møder man ogsa  nye 

mennesker!  

En normal rejse for studerende koster (med  

alt inkluderet): 5000-5500 kr. hvor destina-

tionerne alle er franske.  Man kan ogsa  væl-

ge kør-selv sa  det bliver 4000-4500kr. Hvis 

du venter til en uge før, skraber de prisen, 

sa  en rejse med brustransport koster 

3245kr. (ALL INCLUSIVE)  

Der er ogsa  inkluderet 12-timers skilektio-

ner til de uøvede. Jeg var afsted i 2013, og 

fik en rigtig god oplevelse med UCPA, hvor 

der udover ski ogsa  var planlagt barcrawl, 

frokost pa  pisten og andre aktiviteter.  

Spar på udstyret 

Hold øje med specielle udsalg i januar og 

ma nederne før, hvor enkelte skishops i Dan-

mark har specielle tilbudsdage, hvor man 

kan fa  helt nye ski, snowboard eller tøj med 

store besparelser.  

Hvis du er pa  udkig efter nye ski kommer 

det helt sikkert til at koste dig en halv skife-

rie. Du opna r maks besparelse, ved at kigge 

pa  DBA! Skribenten her har lige erhvervet 

sig et par ski med stave til 400kr. Brugt kun 

fa  gange! Du skal dog være opmærksom pa  

at det er den rette type ski til din størrelse 

og form, og at de samtidig opfylder dit for-

ma l, altsa  om du vil pa  off-piste, alm. Piste 

osv.   

Du kan ogsa  købe skistøvler, men sørg for at 

kende din rette størrelse før du byder pa  en 

støvle. Har lige købt et par for 250kr. Brugt 

2½uge, og de passer heldigvis perfekt. Sa  du 

kan altsa  fa  ski og støvler til 650kr. I alt pa  

DBA.  Hvis udstyret skulle vise sig at være 

da rligt til mit skiløb er det ikke værre end at 

det har kostet lidt over en alm. Omgang ski-

leje.  

Min kommende skiferie uge 5: 

- Lejlighed, Østrig ko nigsleiten: 2600kr. 

- Transport, kør-selv: 600kr.  

- Liftkort, Zillertall Arena: 1950kr. 

I alt: 5150kr.  

Hvad kommer din skiferie til at koste? Kun-

ne det gøres billigere? Snak med dem i køk-

kenet og hør hvad deres erfaringer er. Det 

kan være du finder nye sparetips der!  

 

MikS05 

Spare-tips - Skiferie ! 



N Y B R O  T I D E N D E  N O V M E B E R  2 0 1 4   

Side 10 

Bryan Mills skal igen være action-helt i 

den tredje Taken-film hvor han kommer 

ud i endnu større udfordringer end før.  

Liam Neeson der er blevet et kæmpe hit i 

Hollywood for disse Taken film, spiller rol-

len endnu bedre denne gang end filmens 

forgængere. Han spiller Bryan Mills som i 

denne film, jages af Politiet, da de mistæn-

ker ham for mordet pa  hans egen eks-kone 

Lenore. Forest Whitaker spiller Franck 

Dotzler i filmen som leder politiets aktion 

mod Bryan Mills, hvor Bryan bliver mere 

berygtet end nogensinde. Det giver en fed 

fornemmelse af ærefrygt og medfølelse for 

vores hovedperson Bryan. Det ligner en 

umulig opgave fra mission impossible, men 

na r Franck fortæller om den tidligere jæger-

soldat Bryan Mills, sa  fa r seeren en fornem-

melse af at Bryan ma ske kan klare udfor-

dringerne der ligger forud.  

 Minder den om de forrige 2 film? Ja. Det gør 

den desværre, men heldigvis i en acceptabel 

grad. Historien er ny, og plottet er anderle-

des men der er elementer som minder om 

de forrige film der er genbrugt i denne film. 

Det gav en følelse af at jeg havde set det før, 

men igen sa  var der mange nye ma der  Bry-

an Mills snød sine modstandere pa , hvilket 

var meget underholdende.  

Et positivt opsving sammenlignet med de 

tidligere film er Bryan Mills datter Kim, som 

i de forrige film blev spillet utrolig da rlig. 

Skuespilleren Maggie Grace er ga et et ni-

veau op, og spillede sin rolle langt bedre end 

sidst. Desværre er hun ikke Nicola Peltz-

lækker (Datteren i Transformers: Age of 

Extinction), hvilket som mandlig seer vil 

have trukket filmen mindst en halv stjerne 

op. 

Den nye historie med et plot-twist og en 

bedre spillet datter plus en mega cool Fo-

rest Whitaker giver filmen 3½ stjerne.  

 

Anmeldelse - Taken 3 

SPROGHJÔRNET 
(DEN) Festival, (FR) Le festival, (ESP) El Festival 

 

To øl, tak (DEN) 

dos cervezas gracias(ESP) 

tvær bjór takk (ISL) 

două beri mulțumiri (ROM) 

kaksi olutta kiitos (fin) 

 

Har du et kondom (DEN) 

Onko sinulla kondomia (FIN) 

Haben Sie ein Kondom (GER) 

 

Vil du danse med mig? 

va dansezi cu mine? (ROM) 

zal je met me dansen?(NLD) 

va a bailar conmigo? (ESP) 

verður þú dansa við mig? (ISL)  Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden infor-

mation du kunne tænke dig at få med i tidsskriftet?  

Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 


