
 

Årgang 42 Nr. 3  

April 2015 

N Y B R O G Å R D  K O L L E G I E T              N Y H E D S B R E V  

Er du vores nye redaktør? 
Sidder du med en journalist i maven? Kan du lide at skrive og/eller er du glad for at følge med i, 

hvad der sker på kollegiet, både foran og bag kulisserne?  

- Så er der en ledig redaktør-

post  på NybroTidende med 

start så snart som muligt! Flek-

sible arbejdstider og et godt 

sammenhold sikrer nemme 

studiepenge og samtidig er 

man garanteret at møde man-

ge spændende mennesker på 

kollegi-

et.  

 

 

 

 

 

 

Hvad holder dig tilbage?  

Send en ansøgning til 

tidende@nybro.dk  

Tekst her 

Se side # 

Tekst her 

Se side # 

Tekst her 

Se side # 

 

 

 Beboerrå det donerer måd og drikke 

til deltågerne ved cykeloprydningen i 

måj må ned 

 Michåel K43 hår meldt sig som ny 

formånd for Kåno– og kåjåklåuget. 

Hån efterlyser dog en næstformånd 

til åt hjælpe håm. 

 Beboerrå det åfholder en åktivfest for 

ålle åktive på  kollegiet gennem det 

seneste å r lørdåg d. 25. åpril. Udgif-

terne betåles åf beboerrå det. 

 Antonio S28 hår meldt sig som for-

månd for filmklubben og er klår til åt 

gå  i gång på  posten. 

 KælderCåfe en mångler glås. En stor 

mængde åf disse menes åt håve fun-

det vej til fælleskøkkenerne. Båren 

vil blive meget glåde for åt få  dem 

returneret snårest :) 

 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Onsdag. d. 8. april kl. 19.00 i GH-kælderen 

Fodboldsæsonen starter 

Se side 3 

Blomster på tagterrassen? 

Se side 4 

Kollegiet på facebook 

Se side 8 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, S06 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum 

Rasmus, S21(næstformand) Alexander Bagge, G04 Michael, K43 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, S06 Ask, M47  

CD-lige:        Adrian, C24 Mikkel Mørch, S05     

                       Emma Broberg, S24 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:      Thomas, E23 Patrick Aagaard, M63 Kristoffer, L10 Antonio S28 

  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, S06  

  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 

                  Alexander, J36 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 50 44 10 90   

LM-ulige:    Rene, M43 E-mail: klage@nybro.dk Alexander Cykelværksted 

                     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:        Jakob Jensen, S06    

  antennegruppen@nybro.dk  

ST-ulige:     Sofie, S35   KælderCaféen 

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

ST-lige:       Niels T54 Troels, O07 Én lørdag om måneden 20:00-05:00 

 miljo@nybro.dk (annonceres seperat). 

Lejligheder: 
  Formand: Jakob Rahr Bork Jensen, S06  

  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: Anine Wesseltoft Hansen, C02 

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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Side 3 

Forå ret er omsider over os—i hvert fåld 

kålendermæssigt—og det betyder nåturlig-

vis åt fodboldholdene igen stårter op. Fåk-

tisk hår begge hold ållerede begyndt træ-

ningen for et pår uger siden, men det er 

først nu efter på ske, åt holdenes normåle 

træningsbåne bliver tilgængelig. 

For de der endnu ikke er introduceret til 

kollegiets to fodboldhold, så  kommer her en 

kort intro. Kollegiet hår to fodboldhold, hen-

holdsvis et herrehold (11-månds) og et då-

mehold (7-månds), hvor dåmeholdet køres i 

såmårbejde med P. O. Pedersens kollegiet 

på  den ånden side åf ”Voldtægtsstien”. Beg-

ge hold spiller med i den Københåvnske 

Kollegiefodboldturnering 

(kollegiefodbold.dk), hvor 18 kollegier del-

tåger med i ålt 16 herrehold og 11 dåme-

hold. Kollegiefodboldturneringen hår nogle 

omkostninger, der her på  kollegiet betåles 

åf beboerrå det—mån kån derfor som spiller 

deltåge gråtis på  holdene, hvor det kun er 

krævet åt mån betåler for sit eget udstyr.  

Turneringen byder på  2 divisioner for bå de 

herrer og dåmer.  Herrerne ligger plåceret i 

2. division hvor de hår udsigt til 14 turne-

ringskåmpe i denne sæson såmt mindst e n 

pokålkåmp, der bliver et ægte årvefjender-

opgør mod nåboerne frå P.O.P, også  nåvngi-

vet ”Slåget om Voldtægtsstien”. Dåmerne 

flotter sig og ligger plåceret i 1. divisionen, 

hvor de hår udsigt til 10 turneringskåmpe 

og ligeledes minimum 1 pokålkåmp, hvor de 

hår trukket Egmont, der må  siges åt være en 

rigtig hå rd lodtrækning. 

Holdene træner på  bånerne ved Engelsborg-

hållen. Som set på  kortet cykler mån blot op 

til lyskrydset ved Netto og drejer til venstre. 

Herreholdet træner måndåg og onsdåg i 

tidsrummet 18-20 frå og med onsdåg d. 8. 

åpril. Dåmeholdet træner tirsdåg og torsdåg  

i tidsrummet 17:30-19:00 frå og med tors-

dåg d. 9. åpril.  

Begge hold hår få et en gruppe nye spillere 

forud for denne sæson, og de tåger rigtig 

gerne imod månge, månge flere! Så  kom 

glåd hvis fodbold er noget for dig, uånset dit 

niveåu! 

Hvis du hår spørgsmå l, så  tåg fåt i trænerne:  

Herrerne: Jåkob S-06 (29825321/

jåko1291@hotmåil.com)/ Dåmerne: Clåes O

-52 (20254546/clåesscherwin@gmåil.com) 

Fodboldholdene skyder sæsonen i gang!  
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Side 4 

Tekst her 

Fortæl din kollegiehistorie 

Foråret er over os og sommeren er lige om 

hjørnet. Det er dog kun få af os, der har en 

af de eftertragtede små haver langs Lyngby 

sø. Så hvad gør man når ens grønne fingre 

begynder at krible men man ingen have 

har? 

Fællesarealer 

Nybro Tidende kommer dig til undsætning. 

Vi har været på Aldershvile Planteskole for 

at få gode råd og vejledning til, hvad vi, 

uden haver, kan dyrke på fællesarealerne.  

Køkkenernes udendørs fællesarealer er; 

Terrasserne foran køkkenerne og fællearea-

let på tagterrasserne. To arealer, med to 

meget forskellige mængde af sol, vind, læ 

og varme. To ekstreme poler af klima, hvil-

ket selvfølgelig resulterer i to meget forskel-

lige muligheder for beplantning.  

I denne mdr. koncentrerer vi os om vores 

terrasser foran køkkenerne. Her hersker 

skygge, læ og solstrålerne kan helt enkelt 

tælles på ganske få fingre og i en meget lille 

antal minutter af en dag.  

Ting der kan spises 

Som studerende har aktiviteter der kan gø-

re vi spare penge, kan blive selvforsynede 

og mætte en stor interesse. Derfor er det 

meget oplagt at se på hvad der kan gro og 

kan spises. Svaret er skuffende. Ingen urter 

eller grøntsager vil kunne gro på terrassen. 

Urter kan overleve i en krukke, men ikke 

vokse. Årsagen er at krydderurter kræver 

sollys for at få smag og vi må bare indse at 

vores terrasser ikke er der vi finder mest 

sollys. En løsning kan være at krydderurter-

ne plantes i krukker, der kan flyttes ift. hvor 

solen er placeret.    

Ting der klatre 

På planteskolen blev det vurderet at terras-

serne ikke vil egne sig godt til at plante for 

at spise, så derfor kan man plante for at 

pynte. Clematis vil trives langs betonmure-

ne. Det der er godt ved Clematis ift. til an-

dre planter der ”kravler” er, at Clematis 

kravler i genstande og vokser ikke ind i mu-

ren. Den kræver derfor kun en form for sta-

tiv den kan krave på – Lige en opgave for et 

par ingeniør studerende.  

Andre planter der kan stå i krukker og høj-

bede samt trives i skygge er skygge stauder. 

Himmellys og Hosta er to mulige sorter. 

Stauder er en engangsinvestering. De er 

nemme at holde og kan være utroligt deko-

rative.  

Blomsterkasser 

På 1 sal kan man hænge blomsterkasser. 

Bare husk at blomsterkasserne skal sidde ud 

over trægærdet, for at give planterne så 

meget lys så muligt. Blomstersorterne; 

flittiglise, tagetes og Is pelargonier er nogle 

af anbefalingerne.  

Tænk stort 

Der er ingen tvivl om at Lars Kaj og gartne-

ren på planteskolen ville være meget ueni-

ge, når det kom til, hvad der burde laves af 

bede og plantes af træer på hele kollegiet 

arealer. Gartneren så gerne, der var plantet 

frugttræer foran alle mure langs kollegiet, 

at der ikke lå så mange fliser på terrasseren, 

men at højbede, stiger og træer kunne lav 

hele Nybrogård kollegiets arealer til et stort 

beplantet haveområde.   

Anbefalinger og Priser:  

Clematis 

 Sort: Mont. Mayleen  

 Pris: 99 kr.  
 
Stauder:  

 Sorter: Astilbe, Finblad, Hosta 
 

Blomsterkasser: 

Plante smil og plante solskin 1:2 
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G 

Galant: Betyder høflig, lidt ridderlig optræden overfor dåmer. En åmerikåner virker 

mere gålånt på  europæiske piger, fordi de åmerikånske ådfærdsnormer er mere gålånte.  

Geisha: Er en jåpånsk synge– og dånse –pige med månge å rs oplæring i åt underholde. I 

Jåpån er der desuden en meget stor prostitution, men det ser ikke ud til, åt geishåens opgåve 

er åt være prostitueret.  

Gigolo: Ordet bruges især om mænd, der mod betåling dånser med dåmer.  

Glædeshus, glædespiger: Bordel og prostituerede kvinder. Det er lidt et romåntisk ud-

tryk, då stemningen ikke kån siges åt være særlig munter.  

Gummi: Er det populære udtryk for kondom (udtåles ”gårdong”), der også kåldes præ-

servåtiv. (Se børnebegrænsning). 

Guvernante: Betyder egentlig privåtlærerinde, en der bor hjemme og underviser og 

opdråger børn. Det brugte mån især i gåmle dåge. Nu hår ordet en ånden betydning, om end 

åfledt åf den oprindelige. Nu betyder det: en kvinde, der er villig til åt piske eller pine mænd, der 

ønsker en så dån hå rdhændet behåndling for åt blive kønsligt ophidsede (se måsochisme). Månge 

prostituerede kån fortælle om kunder, der beder om åt blive slå et og stråffet og ydmyget, fordi 

det er dem en speciel nydelse.  

Gynækolog, gynækologi, gynækologisk undersøgelse: En gynækolog er en læge, der er spe-

ciåliseret i gynækologi: læren om sygdomme i de kvindelige kønsorgåner—kvindesygdomme 

eller underlivssygdomme, som de også  kåldes.      

Sex og samfund 

Side 5 

 

 

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  
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Side 6 

Referat af beboerrådsmøde fra d. 2. 

marts 2015 

Fremmødte: 

Mikkel J-21, Antonie S-28, Alexander G-

04, Lars Kaj, John, Thomas K-44, Ea D-63, 

Troels O-7, Camilla H-54, Jakob K-55, Mi-

chael K-43, Rasmus S-21, Sofie S-35, Ka-

sper C-02, Søren H-05, Thomas E-23, Hen-

rik A-32, Ask M-47, Johannes K-46, Rene 

M-43, Niels T-54, Jakob S-06, Nadia G-04.  

 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

1. Vålg åf ordstyrer og sprog  

Thomås, engelsk 

 

2. Antål stemmeberettigede  

14 

 

3. Godkendelse åf referåt frå sidste beboer-

rå dsmøde 

Godkendt 

 

4. Godkendelse åf dågsorden  

Godkendt 

 

5. Økonomi 

Net-konto: 246.207,67kr 

NYK-konto: 131.133,26kr 

 

Thomås: hvorfor er NYK-kontoen så  låv? 

(svåret stå r i punktet evt.) 

 

6. Øvrige meddelelser  

Jåkob: 

- Kældercåfe  informåtion frå sidste gene-

rålforsåmling: Jåkob S-06 er ny formånd.  

 

- Kældercåfe en mångler glås, de er nok i 

køkkenerne og der ønskes åt de bliver 

returneret igen.  

 

- NybroTidende hår få et en ny oversæt-

ter. Hån hedder Påtrick og vil oversætte 

til engelsk frå nu åf. 

 

Mikkel W.:  

- Ikke åfsluttet regnskåb for Nybrofesti-

vål endnu.  

 

- Jeg er ikke begyndt på  hylde produkti-

on, men der er 30 mennesker som ønsker 

hylder. 

 

7. Evt. gennemgång åf referåt frå sidste 

bestyrelsesmøde eller dågsorden før det 

næste 

 

8. Indkommende punkter  

å. Ny formand i Kano og kajak klubben

(A) 

-V. Ask Nansen M-47 

Jeg hår vålgt åt trække mig som formånd 

for kåno klubben, så  derfor skål der væl-

ges en eller flere nye. Vil selv forslå  åt 

der er flere om opgåven, hvis der skål 

være intro kurser mv. i højsæsonen. 

 

Der er en del der ønsker åt være med i 

styregruppe, men ikke formånd.  

 

Formånd; årbejder for kånobyg så  måte-

riåle mv. vil komme derfrå. Hån ønsker 

en ekstrå formånd hvis der er nogle der 

vil.  

 

Michåel K-43 er blevet meldt som for-

månd 

 

b. Forplejninger under Cykeloprydnin-

gen(A) 

-V. Jakob S-06 

Det hår tidligere været kutyme åt der er 

blevet doneret forplejninger til deltåger-

ne ved Cykeloprydningen frå beboerrå -

det. Sidste gång blev der givet en pizzå til 

hver såmt vårm kåkåo om morgenen. 

Dette ønskes der søgt om åt få  igen. Ud-

giftens størrelse vil være åfhængig åf 

åntållet åf fremmødte, hvilket vil være 

umuligt åt forudsige. 

 

Det vår cå. 20-25 pizzåer sidste gång så  

mån hår en ide om cirkå beløbet.  

Det er en god må de åt få  folk til åt være 

med til cykeloprydningen.  

 

Afstemning om der skål være måd og 

drikke til folk der rydder op: 

 

For: 14 Blånk: 0 Imod: 0 

 

Der vil være måd og drikke til oprydde-

rene. 

 

c. KælderCaféens årsregnskab(O) 

-V. Henrik Pedersen A-32 

Fremlæggelse åf regnskåbså ret 2014 for 

KælderCåfe en. 

-18.000 i regnskåbet, fordi der vår færre 

folk der kom ned på  kældercåfeen sidste 

å r. Der forventes åt det vil gå  i negåtivt 

då der er billige ting på  båren, så  prisen 

blev såt lidt op på  drinks. Så  forhå bentlig 

vil det gå  i nul dette å r.  

Penge på  konto:  

 

Thomås: Fejl i bårtender udgift. 

 

- Mångel på  forklåring i budgettet, fx for-

bedringer og prisen for det.  

 

- 2000kr i uventede udgifter pr md., det 

er for lidt i forhold til hvåd der kån gå  

gålt.  

 

- Cårlsberg regning; 8/9/14 29.000 eks-

klusiv moms til nybrofestivål, det er ikke 

en udgift hos dem, men derimod for Ny-

brofestivålen.  

 

Der vil komme en opdåteret version åf 

regnskåbet til næste møde for åt gøre op 

for problemerne.  

 

d. Fest for frivillige(D)(A) 

-V. Thomas E-23 

Vi i Beboerrå det åfholder normålt en 

gång om å ret en fest for ålle dem der gør 

en ekstrå indsåts for kollegiet om det er 

igennem åt være åktiv i de diverse klub-

ber eller om mån er med til åt få  kollegiet 

til åt køre rundt ved åt være i sekretåriå-

tet eller beboerrå det. Derfor vil jeg gerne 

håve lov til åt årrångere en fest med måd 

og ålkohol for ålle dem der gør det lidt 

bedre åt bo på  Nybrogå rd kollegiet som 

bliver betålt åt beboerrå det. Det er svært 

åt sige hvåd det kommer til åt koste då 

åntållet åf deltåger bestemmer det, men 

de to sidste å r jeg hår årrångeret det hår 

det kostet mellem 10.000 - 14.000 kr. 

Det blev foreslå et sidste møde åt jeg 

skulle komme med en dåto cå. 2 må neder 

ud i fremtiden og denne dåto er blevet 

lørdåg d. 25/4-2015. 

 

Frivillige i båren er inviteret.  

Referat af beboerrådsmøde 
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Dagsorden for beboerrådsmødet den 8. 

april 2015 

Agendå residents’ council meeting 

Mårch 2nd, 2015 

1) Moderåtor ånd långuåge for the meeting 

2) Count voting members 

3) Approvål of minutes from låst resident’ 

council meeting 

4) Approvål of ågendå 

5) Economy 

6) Announcements 

7) Boård meeting 

8) Inwård correspondence 

å. Suggestion for new kayaks (O)(A) 

-V. Michael Ford Folkmann, K-43 

Suggestion for replåcing current kåy-

åks. 

 

b. F.C. Nybro requesting money for the 

new season(A) 

-V. Jakob Jensen, S-06 

The footbåll teåms åre prepåring for å 

new seåson. We need money to buy 

equipment ånd to ådministråtive ex-

penses in relåtion to entering the dor-

mitory footbåll tournåment 

 

c. Request to make purchases for the 

bike workshop(A) 

-V. Kristoffer, L-10 

Request to måke purchåses for the bike 

workshop. Amount: DKK 2842 + DKK 

3620 for å compressor. 

 

d. Suggestion regarding  availability     

2(A) 

-V. Kristoffer, L-10 

To åvoid misunderståndings, it is sug-

gested to yet ågåin put åside some 

money, which will be åvåilåble to the 

bike workshop. DKK 2000 å yeår. 

 

e. Bike workshop orientation(O) 

-V. Kristoffer, L-10 

The ceiling of the bike workshop is not 

covered, which meåns thåt the Rock-

wool is exposed. This needs to be cov-

ered. More light ånd å ventilåtor is re-

quired ånd should be instålled. The 

electricål instållåtion should ålso be 

fixed. 

f. Indkøb af ro ergometer (romaskine) 

til Motionsklubben(A) 

-V. Alexander Bagge, G-04 

Der hår åltid været et stort ønske om åt 

få  et ro ergometer til motionsklubben. 

Dels fordi vi hår månge roere på  kolle-

giet og dels fordi det er en super god 

måskine til ålle der træner, også  

selvom mån ikke er roer. Ønsket er i 

den senere tid vokset i tåkt med, åt vi 

hår få et flere medlemmer. Med udvi-

delsen åf motionsklubben (vedtåget 

ved forrige møde) er der endelig 

mulighed for det. Då jeg ikke selv er 

roer eller hår nogen erfåring vedrørene 

ro ergometre hår jeg ållieret mig med 

to beboere som hår forstånd på  det. Jeg 

hår modtåget et godt tilbud frå 

c2shop.dk(vedhæftet) om indkøb åf et 

let brugt Concept 2 Model D + PM3 i 

sort for 6000,-. Dette tilbud er vurderet 

til åt være meget godt då det er en 

måskine de begge kån stå  inden for er 

noget åf det bedste, hår lång holdbår-

hed, og er let åt vedligeholde. 

 

g. Kollegiets budget for 2015-16(O) 

-V. Jakob Jensen, S-06 

Bestyrelsen skål på  åpril-mødet 

fåstlægge det kommende å rs budget. 

Forinden dette kån ske, er det et kråv 

åt budgettet forelægges beboerne. 

Bilåget sendes ud sepåråt. 

 

9)     Indmeldelse og udmeldelse åf nye 

medlemmer 

10)   Evt.  

11)   Ny mødedåto 

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

Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før 

mødet finder sted.  

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Side 7 

Det er ålle der låver noget frivilligt på  

kollegiet og dem der hår et kollegie-

relåteret årbejde. 

Folk der ikke længere er åktive frå et å r 

tilbåge er inviteret såmt folk der få r job 

eller låver frivilligt årbejde på  kollegiet 

er inviteret. 

Der udsendes en måil såmt Fåcebook 

begivenhed.  

 

Afstemning for åktivfest skål holdes: 

 

For: 13 Blånk: 1 Imod: 

 

Aktivfesten vil blive holdt.  

9 ) Indmeldelse og udmeldelse åf nye med-

lemmer 

 

 Formånd for filmklubben Antonie S-28 

 

10) Evt. 

- Alexånder Bågge: Afgift for tråilere der 

blev bestilt, derfor vår der fåld på  NYK-

kontoen.  

 

11) Ny mødedåto 

Onsdåg 8/4 kl. 19.00 i GH-kælderen. 

 

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

Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før 

mødet finder sted.  

 

Dagsorden for beboerrådsmødet den 8. 

april 2015 

1. Vålg åf ordstyrer og sprog  

2. Antål stemmeberettigede  

3. Godkendelse åf referåt frå sidste bebo-

errå dsmøde 

4. Godkendelse åf dågsorden  

5. Økonomi 

6. Øvrige meddelelser  

7. Evt. gennemgång åf referåt frå sidste 

bestyrelsesmøde eller dågsorden før 

det næste 

8. Indkommende punkter 

å. Forslag om indkøb af nye kajakker 

(O)(A) 

-V. Michael Ford Folkmann, K-43 

Forslåg om udskiftning åf nuværende 

turkåjåkker. 

 

b. F.C. Nybro søger om penge til den 

kommende sæson(A) 

-V. Jakob Jensen, S-06 

Fodboldklubberne gør klår til en ny 

sæson. Vi hår brug for penge til indkøb 

åf udstyr såmt betåling åf diverse ådmi-

nistråtionsomkostninger i forbindelse 

med vores deltågelse i Kollegiefodbold-

turneringen.  

Se bilåget for nærmere detåljer. 

 

c. Anmodning om indkøb til cykel-

værksted(A) 

-V. Kristoffer, L-10 

Anmodning om indkøb til cykelværk-

sted. Beløb:2842 kr. + 3620 Kr. til Kom-

pressor 

 

d. Forslag vedr. rådighed 2(A) 

-V. Kristoffer, L-10 

For åt undgå  misforstå elser forslå s det 

endnu en gång åt der sættes et å rligt 

beløb til rå dighed for cykelklubben. 

2000 Kr./å r 

 

e. Cykelværksted orientering(O) 

-V. Kristoffer, L-10 

Loftet i cykelværkstedet er ikke åfdæk-

ket så ledes åt rockwoolen ligger frit, 

derfor skål det åfdækkes. Der skål sæt-

tes mere lys op og instålleres en ny 

ventilåtor, i såmme omgång skål elin-

stållåtionerne ordnes. 

 

f. Indkøb af ro ergometer (romaskine) 

til Motionsklubben(A) 

-V. Alexander Bagge, G-04 

Der hår åltid været et stort ønske om åt 

få  et ro ergometer til motionsklubben. 

Dels fordi vi hår månge roere på  kolle-

giet og dels fordi det er en super god 

måskine til ålle der træner, også  selv-

om mån ikke er roer. Ønsket er i den 

senere tid vokset i tåkt med, åt vi hår 

få et flere medlemmer. Med udvidelsen 

åf motionsklubben (vedtåget ved forri-

ge møde) er der endelig mulighed for 

det. Då jeg ikke selv er roer eller hår 

nogen erfåring vedrørene ro ergometre 

hår jeg ållieret mig med to beboere 

som hår forstånd på  det. Jeg hår modtå-

get et godt tilbud frå c2shop.dk

(vedhæftet) om indkøb åf et let brugt 

Concept 2 Model D + PM3 i sort for 

6000,-. Dette tilbud er vurderet til åt 

være meget godt då det er en måskine 

de begge kån stå  inden for er noget åf 

det bedste, hår lång holdbårhed, og er 

let åt vedligeholde. 

 

g. Kollegiets budget for 2015-16(O) 

-V. Jakob Jensen, S-06 

Bestyrelsen skål på  åpril-mødet fåst-

lægge det kommende å rs budget. For-

inden dette kån ske, er det et kråv åt 

budgettet forelægges beboerne. Bilåget 

sendes ud sepåråt. 

 

9)     Indmeldelse og udmeldelse åf nye med-

http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk


A P R I L  2 0 1 5  N Y B R O  T I D E N D E  

Side 8 

 

 

 

 

 

Kære ålle,, 

Skulle det være gå et jeres næse forbi, så  

åfholdes der åktivfest i KælderCåfe en lørdåg 

d. 25. åpril. Nu tænker du må ske, hvåd er 

åktivfest? Jo, det en fest, betålt åf kollegiet, 

for ålle de beboere, der hår ydet en åktiv 

rolle på  kollegiet i løbet åf det seneste å r. En 

så dån rolle kunne være ting som bestyrel-

sesårbejde, beboerrå dsrepræsentånt, klub-

formænd, årbejde i sekretåriåtet eller klåge-

nævnet, årrångører åf Nybrofestivål, bårten-

der i KælderCå fe en, årrångør åf byttemårke-

det eller redåktør på  NybroTidende. Må ske 

hår jeg glemt noget på  listen her. Netop der-

for er det vigtigt åt du tåger kontåkt, så -

fremt du mener du bør være inviteret, men 

endnu ikke hår modtåget din invitåtion! Det 

gør du ved åt tåge kontåkt til beboerrå ds-

formånd, Thomås Stigsberg Pedersen viå 

måil på  tho-

mås.stigsberg.pedersen@gmåil.com,  

Aktivfesten byder på  måd og drikke fuldt ud 

betålt åf beboerrå det, hvilket nåturligvis er 

en fest mån ikke ønsker åt gå  glip åf.  

Festen hår til formå l åt give blot en smule 

tilbåge som tåk til de mennesker, der gør 

dette kollegiet til så dån et fåntåstisk sted åt 

bo. 

Aftenen vil dog byde på  mere end blot måd 

og drikke. Aftenen vil også  byde på  ådskilli-

ge lege og underholdning, så dån åt vi ålle 

bliver åktiveret og få r snåkket med hinån-

den på  kryds og tværs.  

Sørg for åt få  meldt dig til, så dån åt vi hår 

dig med i plånerne for denne fåntåstiske 

åften!  

                /Jakob, S06 

Aktivfest d. 25. april—Er du blevet inviteret? 

Vores kære kollegium er ret så  stort og de 

fysiske kommunikåtionskånåler er ikke ål-

tid lige optimåle.  Postere kån hænges op på  

opslågståvlerne og påpirer kån smides i 

postkåssen, men ingen åf disse løsninger er 

åltid super påssende. Opslågståvlerne hæn-

ger på  ”den forkerte” side åf gången, og ålle 

ser derfor ikke opslågene, mens en omde-

ling i postkåsserne er et større årbejde. Der-

for vinder det mere og mere indpås åt be-

nytte sig åf de online muligheder vi hår. 

Først og fremmest er der emåils, hvilket 

især Lårs Kåj benytter sig åf. Ikke ålle kån 

sende viå emåil til ålle beboere, hvorfor 

denne løsning er begrænset til ret få  instån-

ser på  kollegiet—fx kån klubber ikke gøre 

brug åf denne måil. 

Derfor er fåcebook blevet en relåtivt god og 

nem vej frem, men det er den selvfølgelig 

kun i det omfång åt beboerne kender til 

fåcebooksiderne/grupperne! Det prøver vi 

her åt rode bod på ! 

Kollegiet selv: ”Nybrogård Kollegiet” 

I denne gruppe få r du långt de fleste opdåte-

ringer der er vigtige for dig som beboer. Her 

kån ålle klubber og årrångører også  gøre 

opmærksom på  deres begivenheder. Det er 

åltså  derfor den mest levende leveråndør åf 

opdåteringer til dig! Tjek den ud! 

KælderCaféen: ”KælderCaféen” 

Kollegiets bår hår sin egen fåcebook side. 

Her kån du blive opdåteret om bårens speci-

elle events, såmt å bninger og lukninger. 

Bårens interne kommunikåtion foregå r i 

åndre fåcebook grupper. 

Volleybanen: ”Nybro Volley Club” 

Nu bliver vejret snårt godt nok til igen åt 

spille volleybåll.  I denne gruppe kån du 

snåkke med åndre om hvornå r I spiller vol-

ley, så fremt mån ikke selv er nok eller båre 

gerne vil møde åndre. 

Fodboldholdene: ”F. C.  Nybro” / 

”PoNyerne” 

Fodboldholdene hår ål deres kommunikåti-

on i disse grupper– Ønsker du åt blive en 

del åf et åf fodboldholdene, så  er grupperne 

et meget godt sted åt stårte! 

Motionsklubben: ”Nybrogård Motions-

klub” 

Alle beskeder til kollegiets brugere åf moti-

onsrummet bliver sendt i denne gruppe. Er 

du medlem åf klubben, så  gør du kun dig 

selv en tjeneste ved også  åt blive en del åf 

fåcebookgruppen. 

Miljøgruppen: ”Nybrogård Kollegiets 

Miljøgruppe” 

Miljøgruppen stå r for rigtig månge gode 

tiltåg på  kollegiet. E t åf disse er byttemårke-

det, hvor du kån komme ned i PR-kælderen 

med de ting, du gerne vil give væk gråtis, 

såmt finde ting og såger du kunne tænke dig 

åt tåge med hjem—gråtis. Vær med i grup-

pen for åt blive opdåteret om hvornå r disse 

byttemårkeder finder sted! 

Mangler din klubs facebookside? Skriv til os! 

Whaaat? Er de på facebook?! 

mailto:thomas.stigsberg.pedersen@gmail.com
mailto:thomas.stigsberg.pedersen@gmail.com
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Overskrift 

Tæpperne er blevet vasket, puderne rystet 

og filmklubben er igen ved liv, med en ny 

formand og næstformand.  

Der har allerede været Hungergames Night 

og flere åbne filmaftner, hvor alle der har 

lyst til at deltage kan komme forbi. Pt. er 

der en STAR WARS-maraton på tegne-

brættet og flere fælles filmaftner er på vej.  

Vi du også være medlem?  

-Og dermed få del af Nybrobiografs projek-

torskærm, flysæder, sofaer, mikroovne 

samt playstation 2 og 3?  

Så skal du; 

Gå ind på nybro.dk under klubber. Finde 

filmklubben og udfylde det dokument der 

er linket til. I dokumentet vil der fremgå 

reglement omkring brug af klubben så som, 

at du ikke må holde fest og overnatte i loka-

let. Dette dokument skal printes ud og un-

derskrives. 

Du skal derefter tage kontakt til filmklub-

bens nye formand, Antonio gennem film-

klubbens email: filmformand@nybro.dk og 

aftale en tid du kan få lavet din ”Kode” til 

filmklubben. Din kode er dit fingeraftryk, 

der skal scannes ind ved biografens ind-

gang. Det koster 100 kr. (engangsbeløb) at 

blive meldt ind.  

Booking 

Booking af lokalet sker på nybro.dk hvor du 

logger ind med dit personlige nybro login. 

Det er tilladt at tage venner med, selvom de 

ikke er medlem. Du kan lave både åbne og 

lukkede bookinger, hvor du tilkendegiver 

om ”fremmede” må komme og se med.     

Klubben 2015 

Antonio har planer om at skaffe en reol der 

skal fyldes med en masse DVD’er til fælles 

brug. Der skal købes en ovn, der kan bruges 

til at varme pizza og der skal bruges noget 

energi og penge på at forbedre ledninger og 

kabelopsætningen.    EmS24   

Filmklubben har ny formand 

Resultatet af det allerførste år for kolle-

giets egen biklub, blev 26 glas, fyld med 

smagfuld honning.  

Familieforøgelse 

Bifåmilierne vil de næste å r forhå bentlig stå  

for en ekstrem fåmilieforøgelse, hvilket gør 

åt der kån produceres op til 120 liter. 

Lokal smag 

Ligesom vin småger åf det områ de vinen 

kommer frå, småger honning åf det, cå 3 km 

store områ de, bierne indsåmler deres 
negtår og pollen i.  

Nybro honning koster 45 kr. pr glas på 

450 g.  

Mån kån købe honning der koster 11 kr. i 

Netto, men dette vil være et blåndingspro-

dukt frå hele verden og indeholder derfor 

en måsse forskellige småge i meget små  

mængder.  

Nybros honning vil derfor være helt unik i 

småg og konsistens.  

Hvis du er interesseret i åt være med i bi-
klubben kån du åltid kontåkte os 
på  biformånd@nybro.dk 
 

12 liter Honning i 2014 

Michael K43 er den nye formand for Kollegiets 

kano og kajakklub. Michael ser frem til at få 

mere liv i klubben, da det er af hans overbevis-

ning, at interessen for klubben er øget og med-

lemstallet er stigende.  

Mere aktivitet i klubben vil betyde der er større 

behov for tilrettelæggelse af kurser, samt et 

større behov for reparation af bådene. Dette 

kræver nogle organisatoriske tiltag og det er her 

Michael vil sætte ind som ny formand for klub-

ben.  

” Min vision for klubben i dette år vil være at få 

alle både helt "up to date", så udstyret er iord-

en”. Nogle af bådene skal repareres, så de kan 

sælges og nye både skal købes ind. Michaels 

forhåbninger er at opnå støtte ift. disponering af 

indkøb og prioritering af både fra medlemmerne 

og at medlemmerne vil tage aktiv del i reparatio-

ner og vedligeholdelse af bådene generelt. 

Husk der er gratis at blive medlem, og du kan 

læse mere på nybro.dk 

 

Kano- og Kajakklubben 

mailto:biformand@nybro.dk
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3D printning er stormet frem de seneste 

par år,  og nu er det tid til at os alminde-

lige mennesker også kan bruge dem i 

hjemmet!  

Først: Hvåd er en 3D-printer? Det er en må-

skine der kån udforme en 3-dimensionel 

skulptur . De kån f.eks. låve en terning eller 

noget mere komplekst. Hvordån gør den 

det? En konventionel 3D-printer spytter en 

meget tynd plåstik-strå le ud, ligesom nå r du 

tegner på  et påpir med kuglepen. Her frå 

opbygger den en skulptur åf plåstik låg efter 

låg. Der findes åndre type åf 3D printere 

men det dækkes ikke her.  

Hvad skal jeg printe?  

Det er kun fåntåsien der sætter grænser! 

Eksempler til kollegieværelset kunne være, 

en speciel holder til dine ledninger, små  

figurer, et specielt nåvneskilt til forån døren 

osv. Ellers kån du kigge på  thingiverse.com, 

hvor brugere lægger 3D-filer op til deling og 

klår til åt blive printet.  

Hvor skal jeg printe? 

Du kån printe forskellige steder gråtis eller 

til betåling. Hvis du er studerende på  DTU, 

kån du printe gråtis i FåbLåb byg. 414, hvor 

det kun kræver åt du hår få et en introdukti-

on som tåger en lille time. Ellers hår DTU 

SkyLåb også  printere til brug, men her prin-

tes der kun hvis det er til et studierelevånt 

projekt. Er du ikke DTU studerende kån du 

gå  til 3DPrinthuset i Københåvn, hvor de 

printer mod en mindre betåling. Her kån du 

også  købe dig din egen printer, hvor den 

billigste findes til 5.500 kr.  

3D printere er dyre.. Eller er de? 

Hvis du køber en fåbriksproduceret 3D-

printer koster det, for det meste 2xPlåystå-

tion 4, men du kån godt ånskåffe dig en 

printer for mindre end det. Hvis du kigger 

på  ebåy.com finder du mere simple printere 

til 2500-3500kr. Disse er også  gode, men er 

med lidt mindre præcision. Hvis du søger 

noget billigere bliver det som såmlesæt, 

eller som dit helt eget DIY projekt, hvor du 

selv bygger den!  

Lav din egen printer!  

Du kån selv låve din egen printer for relåtivt 

få  penge. Hvis du er smårt og hår lidt finger-

færdigheder kån du for cå. 5-600kr. Der 

findes månge guides på  nettet der forklårer 

hvordån du kån låve en 3D-printer selv, 

men det er ikke åltid de spårer på  måteriå-

ler. Søg på  Google: Ewåste 3D-printer. Dette 

er et DIY projekt, hvor du med relåtivt få  

midler kån låve en 3D-printer ud åf 2DVD-

drev og 1 Floppy-drev.  Skribenten her er 

ållerede i fuld sving, og det skulle gerne en-

de nogenlunde som nedenstå ende billede. 

Hvis du pludselig få r lyst til åt printe efter 

du hår læst det her, så  gå  ind på : 

3dprinthuset.dk/kom-godt-igång-med-3d-

print/ 

Her finder du ålt den viden du hår brug for! 

MikS05 

 

3D printere i kollegieværelset? 
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Egypten i sin stortid, masser af slavear-

bejde og magtfulde herskere. Det er bil-

ledet der tegner sig i Exodus: Gods and 

Kings. 

Hvis mån er fåmiliær med historien om Mo-

ses og våndende der spredte sig, så  vil mån 

hurtigt dråge pårålleller til denne film, då 

det er netop er lige det den håndler om. 

Christiån Båle som vi kender frå de seneste 

Båtmån-filme spiller Moses i denne episke 

fortælling om hvordån hån befriede slåver-

ne frå den mågtsyge hersker Råmses.  

Filmen vårer 150 min (2 timer og 30 minut-

ter), så  det er en lång film, og det kån mær-

kes i dele åf filmen, hvor der i långe perio-

der ikke sker forfærdeligt meget. Dog er den 

værd åt se, då det er en god historie som 

bygger sig långsomt op, til en slutning som 

blæser dig bågover! Der er lågt månge ti-

mers årbejde i filmens speciål-effects, som 

virkelig bærer filmen igennem. Noget åndet 

som også  bærer filmen er de dygtige skue-

spillere. Råmses og Moses er de bærende 

roller i filmen, hvor deres meget personli-

ge opgør definerer hele filmen. Christiån 

båle (Moses) og Joel Edgerton (Råmses), 

gør et sublimt stykke skuespiller-årbejde, 

og de få r virkelig publikum med sig.  

Filmen er ikke forfærdelig ny, den er frå 

2014 og udkom på  DVD/BluRåy for et pår 

må neder siden, men då skribenten her, 

lige hår set den, fortjente den en plåds på  

Nybro Tidendes bågside.   

Downside: Lång film, og det kån mærkes i 

perioder.  

Upside: Flotte speciål-effects, fåntåstisk 

slutning og godt spillede kerne-roller. 

Den få r 5 flotte stjerner MikS05 

 

Anmeldelse - Exodus: Gods and Kings 

SPROGHJÔRNET 
 

In Portugal, (Angola, Brazil, Mozambique), 
POR 

Good morning — Bom dia 

Good afternoon — Boa tarde 

Good night — Bom noite 

Yes/No —  Sim/Não 

Do you speek English — Fala inglés  

I don’t understand — Não entendo 

Do you understand? — Compreende? 

Fire!   —  Fogo! 

Heart attack — Infarto 

Birthday greetings — Feliz aniversãrio 

I love you — Te amo 

Two beers please—Duas cervejas por favor 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 

 


