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Branden på ST! 
Natten til tirsdag den 12. maj skete det, der bare ikke måtte ske! Der udbrød brand på ST, en kata-
strofe vi heldigvis ellers har været meget forskånet for her på kollegiet.  

Brand er og bliver en forfærdig katastrofe for dem 
det går ud over. Den 12. maj var alle så heldige at 
slippe uskadte ud af bygningen, men med tanke på 
brandens størrelse og tidspunktet den brød ud på, 
så kunne det være gået meget, meget værre! 
Branden har naturligvis haft allerstørst påvirkning 
på beboerne på ST og i særdeleshed for beboerne 
på ST-ulige, der i øjeblikket stadig må kigge langt 
efter en indflytningsdato. I mellemtiden er der 
blevet sat skurvogne op til nogle, mens andre bor 

midlertidigt andre steder i og omkring Lyngby.  
 
En brand som denne får naturligvis en masse 
spørgsmål frem hos mange. Burde vi holde brand-
øvelse en gang om året? Ved du hvad den korrekte 
procedure er ved brand på din gang? Og hvad gør 
du for bedst at beskytte dig selv? Virker brandalar-
merne som de skal?  
Vi bringer meget mere om branden på bladets 
bagerste sider. 

Politikerne var forbi  

Nybrogård                  Se side 3 

KælderCaféen ønsker at 

renovere!                   Se side 4 

Cykeloprydningen vel  

overstået                    Se side 3 

Henrik A-32 er ny nøglebærer! 

 

Kanoklubben har fa et tildelt penge til ind-

køb af nye kajakker og la se. 

 

Bestyrelsen kigger nærmere pa  hvorvidt 

netværksgruppen kan sanktionere personer 

ved inddragelse af nettet eller tv-pakken 

sa fremt man ikke betaler eller fa r klager 

 

Bestyrelsen kigger ogsa  nærmere pa  at KAB 

kan opkræve beløbet til køkkenkassen over 

huslejen. 

Der kigges videre pa  opgradering af yderli-

gere 8 kanaler til digitalt signal. Det under-

søges hvilken boks der skal bruges, for dem 

der ikke kan modtage digitale kanaler. 

 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Onsdag. d. 3. juni, kl. 19.00 i GH-kælderen 
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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:       Benjamin, B51 sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Bryggerklub 

             (sup) Andreas, A35   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 Emma Broberg, S24     

                       Patrick Aagaard, M63 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:      Thomas, E23 tidende@nybro.dk Kristoffer, L10 Antonio S28 

       

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 Alexander CD-kælder 

                  Alexander, J36 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 20 61 48 46   

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

                     Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.: 50 53 43 46  LM-kælder 

LM-lige:      Peter, L36   Henrik   

  Netværkskontor Tlf.:  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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Søndag den 10. maj var det tid til a rets store 

cykeloprydning. I fald nogen var i tvivl sa  var 

det tiltrængt. Faktisk var der ga et hele 2 a r 

siden sidste oprydning, hvilket i sig selv bur-

de fa  alarmklokkerne til at ringe. 

Klokken 10 søndag morgen mødte 20 beboe-

re op foran Lars Kajs kontor. Sammen med 

en af de bla  mænd, John, stod agendaen da pa  

i første omgang at samle cykler uden strips 

sammen og dernæst pa  at samle affald. I sam-

menligning med tidligere, sa  var 20 menne-

sker et rigtig flot og faktisk ganske stort 

fremmøde—fantastisk!  

I alt blev sma  200 cykler samlet sammen. Det 

svarer til 1 pr. 3 beboere, hvilket ma  siges at 

være mange cykler. Netop de mange fjernede 

cykler gav da ogsa  en del luft flere steder, om 

end andre stadig var meget pakkede. 8 perso-

ner begyndte halvvejs i processen at samle 

affald, og i alt blev 8 store sække affald ogsa  

samlet op.  

Pa  vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige stor 

tak til de personer der mødte op! 

Cykeloprydning 

Side 3 

Mandag d. 25 maj, 2 pinsedag var der arran-

geret Dinnerclub pa  JK-ulige af folketings-

medlemmerne Jeppe Bruus 

(Socialdemokraterne) og Jakob Engell-

Schmidt (Venstre). 

Menuen stod pa  den velkendte ret pasta 

med kødsovs, der var ganske vellykket ud-

ført af de to politikere. Omkring 13 kollegia-

nere, de fleste fra JK mens enkelte fra andre 

gange, ogsa  havde fundet vej til det gratis 

arrangement.  

Ba de under og før maden var der rig lejelig-

hed for at drøfte politiske emner og arbejdet 

som folketingsmedlem generelt, hvor folk 

kunne fa  be- eller afkræftet de fordomme en 

del mennesker har om det at være fultids-

politiker pa  nationalt plan.  

Jeppe Bruus er ordfører for forskning og 

viderega ende uddannelser mens Jakob En-

gell-Schmidt er ordfører for iværksættere 

og innovation, og det var disse emner snak-

ken tog udgangspunkt i. 

 

Naturligt nok blev der som noget af det før-

ste diskuteret fremdriftsreform, hvor der 

var en del kritik specielt fra DTU studeren-

de, der mener at reformen ikke er tiltænk et 

studiested som DTU. Dog var der ogsa  enig-

hed om gode elementer tilføjet med refor-

men, der bl.a. betyder at man nu kan arbej-

de fuldtid imellem bachelor og kandidat, og 

nu blive optaget pa  samme betingelser som 

studerende der kommer direkte fra kandi-

daten.   

Senere kom der en god snak om hvilke tiltag 

der kunne gøres for at fa  flere til at starte 

deres egen virksomhed, og hvor meget mere 

der burde undervises i emnet pa  universite-

terne, for at gøre folk mere opmærksomme 

pa  hvor nemt det kan være at blive iværk-

sætter. 

Mere politisk uenighed mellem de to folke-

tingsmedlemmer var der om emner sa som 

aktiv dødshjælp og skatlettelser kontra of-

fentlige investeringer, og begge politikere 

fik mulighed for at diskutere med hinanden 

og kollegianerne.  

Alt i alt var det en meget vellykket aften for 

de fremmødte, der ba de blev klogere pa  

politik og det kommende valg, samt en fik 

en god aftensmad . 

 

 

 

Jakob K-55 

Folketingspolitikere stod for Dinnerclub 

KælderCaféen hylder Antikken 
Kom ned og fest med os lørdag den 30. 

maj. Vi a bner dørene kl 21:00 og byder 

pa  gratis glad pa  fad den første time.  

Kom udklædt som noget fra antikken, 

ma ske en mumie, Cæsar eller en Farao? 

Bedste udklædning vinder en flaske alko-

hol. Det samme gør en af de personer , 

der tag’er sin ven pa  facebook! 
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Side 4 

I KælderCafe en ønsker vi at renovere. Der-

for har vi til det kommende beboerra dsmø-

de fremsendt et ønske om at fa  penge fra 

beboerra det. Mens alle detaljerne kan fin-

des i bilagene til selve mødet, sa  ønsker vi 

her at fortælle jer om vores visioner og hvor 

meget vi søger. Vi er nemlig udmærket klar 

over, at det er en ganske betydelig sum pen-

ge vi spørger om.  

Budget 1: Strengt nødvendigt! 

Total: 96,799.25 kr 

Heraf NYK: 61,435.00 kr 

Driftskontoen: 35,364.25 kr 

Budget 2: Nu kan vi fa  en god bar! 

Total: 103,914.25 kr 

Heraf NYK: 68,550.00 kr 

Driftskontoen: 35,364.25 kr 

Budget 3: Nu kan vi fa  en rigtig fed bar! 

Total: 110,952.25 kr 

Heraf NYK: 75,588.00 kr 

Driftskontoen: 35,364.25 kr 

Som det fremga r af budgetterne ovenfor, sa  

ønsker vi at gøre brug af de 40.000 kr bebo-

erra det ra der over hvert a r i driftsbudgettet. 

Derfor har vi budgetteret alt der hedder 

vægge, lofter og maling pa  denne konto i 

stedet for pa  NYKs normale konto.  

Na r det er sagt sa  ved vi at vi stadig spørger 

om rigtig mange penge fra NYK. Grunden til 

at det er sa  dyrt at renovere er fordi det ikke 

er blevet gjort i meget lang tid. Sidste reno-

vation var helt tilbage i 2004 og siden er der 

kun lavet lappeløsninger. Af de penge vi 

spørger om fra NYK i budget 1, der vil 49% 

alene ga  til en ny opvaskemaskine og et 

overva gningssystem, dyre men stærkt nød-

vendige ting! Vores nuværende opvaskema-

skine kan ikke længere bruge opvaskemid-

del og et overva gningssystem er nødven-

digt, ba de som sikkerhed for kunderne og 

for bartenderne. 

Med det sagt, sa  er vi klar til at kigge pa  sel-

ve renovationen af baren og de visioner vi 

har. 

Mere lys og varme 

Noget af det der har været mest ønsket 

blandt de beboere vi har adspurgt har været 

et mindre dunkelt look. Man ville gerne se 

mere varme farver og lidt mere livlig indret-

ning. Vi ma  indrømme, at vi aldrig vil kunne 

løbe fra, at baren er placeret i en kælder og 

at vi opererer med et begrænset budget. Vi 

ønsker dog alligevel at sætte fokus pa  far-

verne. I den nye bar vil der være forskellige 

og mere kraftige farver end nu, hvor farver-

ne mest er gra lige. Vi vil have lidt mere lys, 

især i gangen, hvor vi ha ber at sætte en me-

re intim stemning.  

3 rum med forskellig karakter 

Pa  trods af KælderCafe ens beskedne størrel-

se ønsker vi at sætte en lidt forskellig stem-

ning i de tre rum. I selve barlokalet skal 

stemningen skrige fest. Vi ønsker os ba se 

man kan sidde i, lidt mere kreativt discolys 

og et dansegulv med gang i. Til at skabe det-

te har vi udset ud et specielt gulv, der pa  

samme tid markerer dansegulvet samt und-

lader at begrænse det via et gelænder eller 

lignende. Pa  væggene vil vi have silhuetter 

og liv! 

Poolrummet har været manges favorit indtil 

nu. Derfor ønsker vi ikke at revolutionere 

rummet, men ændringer har vi dog alligevel 

et par stykker af. I enden modsat toiletterne 

ønsker vi os at sætte en bænk op mens røret 

i siden pakkes ind sa  man ikke ga r ind i det. 

Pa  væggene er der netop nu flotte malerier 

men da væggene samtidig trænger til ma-

ling, ved vi endnu ikke om de bevares. Fjer-

nes de vil vi forsøge at male andre vægmale-

rier i samme stilart. 

I gangen ønsker vi os at skabe en mere rolig 

stemning. Vi forestiller os lidt en spillebule, 

hvor vi nede ved bagdøren ønsker at kreere 

en hyggehjørne. Her drømmer vi om en blød 

hjørnesofa, et lavt sofabord og nogle puff’er 

eller lignende, der kan sta  rundt om bordet 

som ekstra siddepladser. 

Hvor de mange borde sta r nu ønsker vi at 

lave flere ba se. Bordene skal dekoreres med 

sma  nemme drukspil som ludo eller lignen-

de og fra oven skal der hænge glødepærer 

for at give en rustik stemning. Samtidig skal 

musikken justeres, sa  den naturligvis kan 

høres, men dog lavere sa  man nemmere kan 

sidde og have en samtale.  

Ved at have 3 sa  forskellige rum ha ber vi pa  

at gøre baren til et a bent sted for alle, ogsa  

dem der ikke er til en hardcore fest hver 

weekend, men ogsa  bare et hyggeligt sam-

lingssted hvor man kan fa  en enkel øl eller 

drink som afslutning pa  ugen. 

Bedre funktionalitet, hygiejne og  

sikkerhed! 

Et sidste fokus er pa  at forbedre baren, ba de 

for kunderne og bartenderne. Som nævnt 

har vi brug for et nyt overva gningssystem 

for alles sikkerhed. Vi ønsker ogsa  at monte-

re sma  lys pa  trappen, der gør det nemmere 

ikke at falde ned af den na r der er mørkt 

udenfor.  

Bag baren vil vi gerne have nye bordplader, 

ba de ud mod kunderne og nede ved barten-

derne. Ud mod kunderne kan vi undga  det 

hul vi har i baren nu, mens vi nede ved bar-

tenderne kan undga  plader der ga r under 

hinanden. Begge ting vil højne hygiejnen i 

baren. Her vil en ny opvaskemaskine ogsa  

spille en stor rolle! 

Vi ønsker os ogsa  flere køleskabe, sa  vi kan 

køle mere ba de i baren og pa  lageret. Dette 

giver os bedre mulighed for at udvide sorti-

mentet til fx specialøl eller andre slags alko-

hol og tilbehør.  

Vi ha ber meget at I vil tage godt imod vores 

ideer. Uden pengene fra beboerra det vil 

forbedringerne aldrig blive til noget! 

KælderCaféens Renovationsplan 
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Side 5 

 

Gratis Naturferie 

Sex & Samfund 
I-J 

Impotens: Betyder at man ikke er i stand til at gennemføre et samleje. Selvom kvinder i ganske enkelte, sjældne tilfælde kan 

være impotente—ude af stand til at tillade penis at glide ind i skeden (se kønsorganer, kvdl. ) - nemlig ved at krampe i musklerne i 

skedeindgangen, sa  bruger man især udtrykket om mænd…. De allerfleste mænd har prøvet 

at være impotente, og de fleste er lidt bange det, fordi vi har den fordring pa  manden, at >> 

en rigtig mand er altid potent<<.—Det er noget sludder….  

Infantilisme: Betyder barnlighed. Den kan være legemlig med buttede, barnlige for-

mer og manglende beha ring, ogsa  efter puberteten.  

Infibulation: En operation, der forhindre samleje.  

Initiativ/sexuelt: I vores samfund har vi vedtaget den regel, at det er manden, der in-

klinerer; det er manden, der ringer og inviterer; Det er manden, der har den udfarende kraft. 

Mange mænd vil blive lammet, hvis pigen tager initiativet…. Ga r vi til dyreriget, er den gensi-

dige aktivitet mere udpræget. Den er det almindelige. Begge parter er sexuelt aktive, sexuelt 

aggressive.  

Jalousi: Betyder skinsyge; at man ikke vil dele den, man elsker, med nogen andre. 

Børns jalousi, na r deres mor taler med andre, kan være særdeles trættende.  

Jomfru: Kalder vi en kvinde, der aldrig har haft en penis oppe i sin skede.  

Jomfrufødsel:  Jomfrufødsel—i betydningen befrugtning af ægget uden sædcelle, altsa  selv-

befrugtning, sker i naturen og kan ogsa  fremkaldes i laboratoriet. Man har sa ledes befrugtet et 

kaninæg ved at pirre det ubefrugtede ægs hinde. Derved fa r døtre, der kun kan have arveanlæg 

fra moderen, hvad der har interesse i diskussionen om arv og miljø.  

EmS24  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Feriekontoen blev brugt på protein-

pulver, du fik ingen vagter på studie-

jobbet og sommerhusturen med de 

gamle ved Hammershus for 15. år i 

træk var? Men så ser du, som mange 

andre, frem til en ferie i Nybroidyl!   

Semi– Allemandret 

Din sommerferie behøver pa  ingen ma de 

blive kedelig af den grund. I Danmark har 

vi ikke Allemanretten, som man har i Sve-

rige, der giver alle lov til at sla  et telt op 

lige hvor de har lyst til. Men i Danmark 

gør Skov– og Naturstyrelsen en stor ind-

sats for at lave ba lpladser og shelters 

hvor man gratis kan overnatte i det fri.  

Heldigt for os, ligger mange af disse mu-

ligheder i kollegiets næromra de og  kan 

na s i kajak, kano, cykel eller til fods.  

Pa  Furesøen finder du, foruden Fredriks-

dal fribad ogsa  Kolle Kolle. Kolle Kolle 

teltplads er et af de steder hvor shelters 

er sat op og du gratis kan sla  dig ned. 

(Vær observant pa  at de kan være reser-

veret, sa  reserver evt. selv først).  

Kom i gang man planlægning:  

Impulsive ture er et godt alternativ til de 

planlagte, men vil man arrangere en lidt 

længere tur er her lidt info og gode ideer.  

Friluftsra det har lavet en bog der hedder: 

Overnatning i det fri. Den koster 139kr. Og 

kan købes pa  nettet. Den viser 1000 plad-

ser bl.a. omkring møllea en men kan tage 

til.   

Du kan følge med og fa  nyheder og infor-

mation om aktiviteter pa  facebooksiden 

”Overnatning i det fri” - og det er jo gratis!  

Møllea en som vi har lige udenfor døren, 

er ca. 36 km lang og starter i Bastrup Sø, 

syd for Lynge. Herfra løber den gennem 

tre større søer, Farum -Fure og Lyngby Sø 

og ender ved Strandmøllen i Øresund.  

Der er mange vejledninger, foldere og 

guides til hvordan man kan opleve mølle-

a en til lands og til vands pa  nettet.  

Danmarks Naturfredningsforening har 

lavet dette kort over ruten, der viser tu-

ren til fods, cykel eller i kano/kajak:  

http://www.fredninger.dk/

dnressources/Turkort_M%C3%B8lle%

C3%A5_lyngby.pdf 

Mølleådalen 3—Lyngby til Øresund er en 

folder udgivet af Københavns Amt. Den 

beskriver en 11km lang tur i kano, hvor 

man passerer smuk natur og 8 historiske 

møllesteder der er beskrevet i folderen. 

Danmarks Naturfredningsforening, Skov– 

og Naturstyrelsen og (DMI) er gode ste-

der at starte med at planlægge sin tur.  

God fornøjelse & God sommer!  /EmS24 

Gratis Naturferie 
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Referat af beboerrådsmøde 5. maj 2015:   

1. Valg af ordstyrer og sprog: Thomas, 
dansk 

2. Antal stemmeberettigede: 14 

3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-
errådsmøde: Referatet er godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden: Dagsord-
nen er godkendt 

5. Økonomi: 

NYK-konto: 171.204,11kr  

Net-konto: 232.647,67kr 

6. Øvrige meddelelser  

-Thomas: Regnskab for aktivfest; endte med 
at koste 10240 kr.  

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-
relsesmøde eller dagsorden før det næste 

- Jakob og Rasmus: Der blev snakket om 
budgettet for næste a r, der var ikke de store 
nye ting ift. Det tidligere regnskabsa r.  

Prisændring pa  TV-pakker, det vil sta  pa  
hjemmesiden na r den træder i kraft.  

Nye priser:  

For almindelig pakke 106kr 

For den udvidet pakke 294kr 

KAB har fa et et stort firma til at kigge pa  
forsikringsmæssige ting pa  kollegiet, der er 
kommet mange forslag, hvoraf de mest inte-
ressante bliver drøftet her til mødet.  

Det skal lige siges, at der ikke har været 
større forsikringsmæssige problemer pa  
kollegiet.  

Der er ogsa  blevet kigget pa  køkkenkasser 
da mange betaler ikke til køkkenkassen, der 
er udarbejdet to forslag der skal arbejdes 
videre med: 

Begrænse folks internet/netværk hvis de 
ikke betaler i ca. 3-6 ma neder, det kan man 
nemlig ikke i dag. 

KAB tilbyder indkrævning af penge sa  det 
ga r under huslejen.  

KAB har glemt at opkræve et større beløb 
fra kollegiet administration, man havde æn-
dret en aftale som man nu skulle betale for 
det, men de opkræver det ikke med tilbage-
virkende kraft.  

7. Indkommende punkter 

A) Indkøb af kajakker(A)(O) 

-V. Michael Ford Folkmann, K-43 

De to røde turkajakker er beskadiget, sendt 
til reparation men vurderes til at ga  i stykke 

ligegyldigt hvad. Et bud er at sætte dem i 
stand og derefter sælge dem hvor man sa  
kan købe nogle nyere og bedre.  

Der ønskes at købe nogle andre ba de, der 
koster 11000kr med rabat.  

Problemet med kajakkerne er at de ikke er 
specielt robuste kajakkerne(Malikkerne), de 
vil de sandsynligt skulle repareres igen efter 
sæsonen er slut. Folk er interesseret i at der 
kommer nogle nye. 

Lars Kaj: Hvis man har to kajakker der ikke 
er i sa  god kvalitet, bør man investere i no-
get der virker.  

Skal der indkøbes kajakker: 

For: 11 Blank: 2 Imod: 1 

Kajakklubben fa r lov til at købe nye kajak-
ker til klubben. 

B) Regnskab for Nybrofestival(D) 

-V. Jakob Jensen, S-06 

Sa  vidt jeg kan se af referaterne er der end-
nu ikke blevet afleveret et færdigt regnskab 
for Nybrofestival. Kan det virkelig være rig-
tigt? 

Kældercafeen har afleveret al det man skal 
aflevere til Mikkel, man mangler stadig at fa  
penge udbetalt. Der er efterha nden ga et 9 
ma neder, man ma  kunne indkræve pengene 
ind, da der er ga et sa  lang tid.  

Thomas vil prøve at fa  fat i ham.   

KælderCafe ens regnskab 1. Kvartal(O) 

-V. Henrik Pedersen, A-32 

Fremlæggelse af regnskabet for KælderCafe -
en. 

Problemer ift. At Metro lukkede, sa  tingene 
er dyrere. Men i løbet af næste kvartal anta-
ges det at blive i plus. Man har fa et AB-
catering til at levere varerne, sa  man vil spa-
re nogle penge. Kældercafeen havde 
13.500kr d. ¼.  

C) Øgede sanktionsmuligheder for over-
trædelse af beboerreglement(A)(D) 

-V. Rasmus og Jakob 

Klagenævnet og bestyrelsen har efterlyst 
muligheder for at sanktionere overtrædel-
ser af beboerreglementet. I samarbejde har 
vi afsøgt mulighederne hos KAB og i vores 
interne regler og kommer med et konkret 
forslag: 
Et tillæg til kontrakten for internetforbin-
delsen, hvori der skal sta : “Netgruppen for-
beholder sig ret til at ophæve aftalen fra 
udgangen af indeværende ma ned pa  foran-
ledning af Kollegiets bestyrelse”. 

Desuden et tillæg til beboerreglementet om, 
at “kollegiets bestyrelse kan sanktionere/
inddrage brugen af kollegiets netværk og 
internetforbindelse og TV-signal”. 
 

Der skal diskuteres om ordlyden og der 
stemmes om hvorvidt forslaget skal videre 
til juridisk vurdering og bagefter ind stem-
mes pa  et beboermøde. 

Der er ikke besluttet et tidsrum for at man 
kan kontakte klagenævnet, men det vil se-
nere blive besluttet.  

Det er en god ide, da der er folk der ikke 
betaler til køkkenkasse, na r der faktisk er 
folk som er i et meget stort minus.  

Planen er at dette ogsa  skal gælde for andre 
overtrædelser.  

Skal bestyrelsen ga  videre med punktet, og 
komme tilbage med noget konkret: 

For: 10 Blank: 3 Imod: 1 

Bestyrelsen vil ga  videre med ideen og der 

vil senere hen komme ny info.  

D) Indbetaling til køkkenkasse over hus-
lejen(A)(D) 

-V. Rasmus og Jakob 

KAB har tilbudt at opkræve de ma nedlige 
indbetalinger til køkkenkasserne via husle-
jen. Beløbet kan differentieres mellem gan-
gene. 
Disse vil blive sendt til NYKs kasserer og 
distribueret ud til de køkkenkasseansvarli-
ge. 
Det vil sikre at pengene vil blive indbetalt 
hver ma ned og ingen beboere flytter ud 
med større restancer. Det vil formentlig 
medføre at køkkenkassekasseren kommer 
til at lave flere overførsler ud end hidtil. 
Der diskuteres om behovet og afstemmes 
om hvorvidt det skal implementeres. 

Benjamin: I stedet for at samle bonner mm. 
I netto, fx kan nemlig.com benyttes og det 
har mit køkken haft succes med. Hvis man 
kan lave en standard indkøbsliste og have 
en liste til hvad man ønsker. Det sparer kas-
seren for en masse arbejde, dette er blot en 
ide til at gøre det lettere pa  køkkenerne.  

Pengene bliver sendt til NYKs konto, sa  hver 
gang fa r alle pengene. Kasserene skal ikke 
ga  ud og indkræve penge men i stedet bliver 
det kørt igennem NYK. Hvis KAB skal have 
penge for det vil det ikke være en stor del, 
da det samme gælder for 30kr om ma neden 
for Net-gruppen.  

Selvom folk ikke bruger køkkenet, skal man 
stadig betale til køkkenkassen, da det er 
obligatorisk ifølge loven.  

Referat af beboerrådsmøde 
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Der skal selvfølgelig laves nogle regler om-
kring hvorvidt og ofte man kan ændre belø-
bet der skal indbetales til køkkenkassen. 

Skal bestyrelsen ga  videre med ideen: 

For: 12 Blank: 2 Imod: 0   

Bestyrelsen ga r videre med projektet og 
det vil blive informeret, na r der er kommet 
en endelig løsning.  

E) Afdækning af behov for adgangskon-
trol på yderdøre(A)(D) 

-V. Rasmus og Jakob 

Kollegiets seneste forsikringsgennemgang 
har resulteret i en negativ anmærkning for 
manglende adgangskontrol pa  kollegiets 
yderdøre (f.eks. la secylinder, magnet, dør-
telefon, statisk kode el. et system a  la va-
skekortet). Bestyrelsen ønsker at fa  en af-
klaring af gangenes holdning til dette. Der 
afstemmes om hvorvidt bestyrelsen skal ga  
videre med spørgsma let og finde konkrete 
løsninger. 

Rød anmærkning for, at der ikke var ad-
gangskontrol.  

Træls at skulle la se op pa  hver eneste dør 
na r man ga r igennem kollegiet, der er ikke 
de store problemer med indbrud.  

Nogle dele af kollegiet er mere udsat end 
andre, men det er ikke et stort problem og 
det vil være mere besværligt.  

Johannes: Har haft brug for la sesmed, han 
sagde at dørene hang lidt og de kunne i 
princippet a bnes.  

Hvis folk har problemer med deres døre, sa  
tag ned til Lars Kaj i hans a bningstider.  

Skal bestyrelsen ga  videre med adgangs-
kontrol: 

For: 0 Blank: 4 Imod:10 

Bestyrelsen ga r ikke videre med adgangs-
kontrol. 

F) Afdækning af behov for videoover-
vågning af udendørsarealer og spot/
øget belysning på P-pladser(A)(D) 

-V. Rasmus og Jakob 

Kollegiets seneste forsikringsgennemgang 
har resulteret i en betænkning omkring 
belysning og videooverva gning af udendørs 
arealer (stier og p-pladser). Bestyrelsen 
ønsker at fa  en afklaring af gangenes hold-
ning til dette. Der afstemmes om hvorvidt 
bestyrelsen skal ga  videre med spørgsma let 
og finde konkrete løsninger pa  videoover-
va gning og/eller opsætning af spot m/
bevægefølere og/eller øget belysning. 

Spotlys pa  parkeringspladsen JK: der har 
været hærværk og tyveri pa  motorcykler, 
det vil være en ide at sætte det pa  de udsat-
te omra der.  

Hvis man vil pille med en bil tager man 

hætte pa  eller dækker sig til.   

Man kan aldrig undga  at der kommer ind-
brud, men forbyggende er det bedste man 
kan for sa  vælger tyvene jo ikke at tage de 
steder der er mest lys pa  og overva gning. 

Afstemning om, at dele punktet op i to for 
sig; 

For: 10 Blank: 4 Imod: 0 

Punktet opdeles: 

Øget belysning evt. spots, pa  parkeringspla-
der, stier og cykelskure 

For: 4 Blank: 8 Imod: 2 

Vedtaget at de skal ga  videre med det.  

Øget videooverva gning pa  hhv. parkerings-
pladser, cykelskure osv.  

For: 3 Blank: 6 Imod: 5 

Nedstemt for videooverva gning 

G) Udskiftning af nøglebærer(O) 

-V. Troels Just Christoffersen, O-7  

Jeg ønsker ikke længere at være nøglebæ-
rer. Der er derfor behov for at finde en ny 
som kan overtage tjansen. 

Henrik A-32 fa r tjansen 

H) Indkøb af låse(O)(A) 

-V. Michael Ford Folkmann, K-43 

Indkøb af la se til kanoer. 

Der er nogle kanoer som sta r ula st, 950kr 
til la se og vejere 

For: 13 Blank: 1 Imod:0 

Kajakklubben fa r lov til at købe la se mm. 

I) Digitalisering af TV-kanaler(D) 

-V. Jakob 

Der er afsat penge i kollegiets budget for 
2015/16 til at opgradere kollegiets TV-
udstyr. En del af disse foresla r jeg at vi bru-
ger pa  at opgradere en række af vores ka-
naler til digitale kanaler. Lars Kaj regner pa  
prisen men mener at det vil blive omtrent 
3000 pr. kanal (ikke beboerra dets penge). 
Derfor opgraderer vi kun det antal kanaler 
der er nødvendigt. Jeg foresla r at opgrade-
re:  
TV3, TV3+, TV2 Zulu, Kanal 4, Kanal 5 og 
6'eren.  
Er der stemning for at opgradere andre? 
(Ma ske Discovery eller National Geogra-
phic) 

Det er vedtaget for over 2 a r siden at digita-
lisere kanaler, men det koster penge derfor 
er der forslag til de mest sete kanaler. 

Mange vil fa  ekstra udgift sa  det giver sta-
dig mening at alle basiskanalerne betales 
analog, men hvis der ikke er plads til det sa  
fravælges analoge kanaler. Man kan evt. 

købe en converter for de tv der ikke kan 
modtage digitale signaler.  

Discovery og national geographic er et øn-
ske fra flere køkkener.  

Der vil komme et link til hjemmeside hvor 
man evt kan købe en boks der omdanner 
analogt signal til digitalt.  

8. Indmeldelse og udmeldelse af nye 
medlemmer 

Ingen nye  

9) Evt. 

- Camilla H-54: problemer med vægfarve 
inde pa  køkkenerne i GH-lige, farven er 
laksefarvet og nogle drenge har problemer 
med og ønsker den hvid. Alle kan søge i 
beboerra det om penge til maling mm. I 
køkkenet, men det skal gøres generelt i 
stedet for kun at give en gang lov.  

- Kompressor i cykelværkstedet: kompres-
soren skal afleveres til Lars Kaj før det sker 
noget nyt.  

- Rasmus: Kontraktudløb alle bliver smidt 
ud na r deres kontrakt udløber, som er be-
kræftet af KAB. Der har været et tilfælde, 
men personen er i boligretten.  

- Jakob: Nybrofestival hvis nogle gider at 
sta  for det, jeg ønsker at hjælpe men gider 
ikke at gøre det alene sa  hvis der er ikke 
nogle der melder sig bliver der ikke nogen 
nybrofestival. Ea ønsker at sta  for Nybrofe-
stival denne gang. 

- Lars Kaj: Cykeloprydning pa  søndag, der 
har været forvirring omkring oprydningen; 
det er beboerne der rydder cyklerne op. 
Husk at der vil være gratis drikke og læk-
ker mad.  

Ny mødedato 

Onsdag 3/6 kl 19.00  

STUDIEJOB SOM REDAKTØR? 

Nybro Tidende mangler stadig en ny re-

daktør til bladet. 

Er det dig? Så send en mail til os med en 

kort beskrivelse at dig selv og din motiva-

tion for at søge stillingen. 

Send den til:  

Tidende@nybro.dk 

Stillingen er lønnet og er 7-15 timer om 

ugen. 

Vi glæder os til at høre fra dig!  

/Jakob, Patrick og Emma  
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Dagsorden beboerrådsmøde 3. Juni 2015 

1. Valg af ordstyrer og sprog  

2. Antal stemmeberettigede  

3. Godkendelse af referat fra sidste be-

boerra dsmøde 

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) Udendørs WiFi(D)(A) 

-V. Mikkel Wahlgreen, J-21 

 

Net gruppen ønsker at sætte 4 uden-

dørs WiFi antenner op inden slutnin-

gen er juli pa  gavlen af AB, EF og JK 

til dækning i lejlighederne. Vi har 

haft systemet testet pa  Varmecentra-

len med stor succes. Løsningen ko-

ster 65000,- eller 60000,- alt efter 

hvilken vi vælger. (Vi ønsker derfor 

adgang til Netværksgruppens pen-

ge). 

 

Se bilag for specifikation pa  hvad vi 

ønsker at indkøb. 

 

B) KælderCaféen søger penge til 

renovation af baren(A) 

-V. Jakob Jensen, S-06(KælderCafe en) 

 

KælderCafe en anmoder om penge til 

at renovere baren. Lokalerne og me-

get af inventaret er slidt efter mange 

a rs brug. Vi har lavet tre budgetfor-

slag vi ønsker stemt om: 

 

1: 

Total: 96.799,25;  

Heraf NYK: 61.435,00;  

Driftskontoen: 35.364,25 

 

2:  

Total: 103.914,25;  

Heraf NYK: 68.550,00;  

Driftskontoen: 35.364,25 

 

3: 

Total: 110.952,25;  

Heraf NYK: 75.588,00;  

Driftskontoen: 35.364,25 

 

Vi ved at det er rigtig mange penge, 

hvorfor vi ha ber at I vil tage jer tid til 

at læse bilagene. 

 

9. Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer 

10. Evt.  

11. Ny mødedato 

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

Beboerra det > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Nyt designforslag i KælderCafeen 

http://www.nybro.dk
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Fora rssæsonen er efterha nden ca. halvejs 

og det er efterha nden tid til at gøre lidt sta-

tus pa  den første fjerdedel af sæsonen.  

Et kig pa  tabellen i bunden afslører at begge 

hold har kæmpet ha rdt. Alligevel bør det 

siges at der ikke er meget der skiller kollegi-

ets fodboldhold fra modstanderne, især ikke 

pa  herresiden. 

Hvis vi ligger ud med damerne, sa  har hol-

det været ha rdt ramt af skader, hvilket ogsa  

fortæller noget af historien om resultaterne. 

Flere gange har det været svært at skaffe 

helt nok spillere, og na r man med 1 eller 

helt uden udskiftere bliver ramt af en skade, 

sa  er resten af kampen svær. I sæsonens 

anden kamp gik det endda sa  galt, at en spil-

ler rev sit ledba nd i knæet over. Det ma  si-

ges at være tæt pa  den værst tænkelige ska-

de man kan fa  og nu venter mere end et 

halvt a rs pause. For at det ikke skal være 

nok, sa  gik det galt igen kampen efter. I po-

kalkampen mod Egmont gik det ud over 

ma lmanden Malea, der fik en bold sa  ha rdt i 

hovedet at hun gik ud som et lys og ma tte 

afhentes af en ambulance. Hun er nu ovenpa  

igen, men ikke uden en brækket næse og en 

slem hjernerystelse. Var der nogen der sag-

de tøsefodbold mangler intensitet? Hermed 

modbevist! 

Alt i alt er det blevet til en skidt start pa  

sæsonen for pigerne, der dog ha ber snart at 

komme bedre med.  

Ser vi pa  herrerne sa  har billedet været lidt 

mere blandet. Et kig pa  tabellen afslører at 

herrerne ligger sidst, men dette er dog i en 

meget, meget tæt række. Holdet har spillet 

en kamp færre end modstanderne og en sejr 

her vil faktisk kunne bringe holdet helt op 

pa  en 3. plads.  

Resultaterne har svinget gevaldigt igennem 

sæsonen. I en træningskamp før sæsonen 

fik man hevet en 2-1 sejr hjem mod Mor-

bærhaven, der i øjeblikket indtager første-

pladsen i ligaen. Helt sa  heldig var man ikke 

i den første turneringskamp, hvor man i en 

relativt lige kamp var uheldige med at tabe 

0-1.  

Rent scoringsmæssigt har holdet sa  ikke set 

sig tilbage siden. I to efterfølgende kampe 

endte man med en samlet score pa  9-10. 

Først mødte man Regensen og som beskre-

vet i sidste ma ned, sa  var det en voldsomt 

skiftende og intens kamp. I sidste ende trak 

vi os dog sejrsrigt ud med en 4-5 sejr. Helt 

sa  heldige var vi ikke ugen efter, hvilket 

ma ske mere end noget andet var vores egen 

skyld. Pa  udebane mod Kagsa  forma ede vi 

pa  blot 20 minutter at komme bagud 4-0. En 

virkelig skidt start pa  kampen, men dog en 

start som havde sin forklaring. Banen vi 

spillede pa  la  langt væk og da rligt tilgænge-

ligt. Flere af vores spillere kom derfor for 

sent til kampen, hvorfor holdet startede de 

første 20 minutter med blot 9 spillere pa  

banen. Det kostede altsa ! 

Da først vi var fuldtallige ændrede kampen 

sig dog. Vi begyndte at vinde overtaget og 

kom frem til en hel del chancer, men skarp-

heden manglende desværre. Pa  uheldig vis 

na ede Kagsa  lige før pausen ogsa  at udvide 

til 5-0 lige efter pausen. Sa  tog fanden dog 

ved Nybro-holdet og efterfølgende scorede 

vi 4 ma l pa  stribe. Lige meget hjalp det dog, 

da Kagsa  lukkede kampen til sidst med et 

sidste ma l til stilingen 6-4.  

Ma nedens sidste kamp var en pokalkamp 

mod POP. Her endte man med et tabe 2-1 i 

en ellers tæt kamp hvor Nybro faktisk var 

det bedste hold. Et ma l pa  hjørne samt et 

selvma l var dog nok for POP, der ma tte si-

ges at være mere skarpe 

            /Jakob S-06 

Slingrende fodboldkurs 

Hold K P 

Morbærhaven 4 7 

Bergsøe 3 7 

Hjortespring 4 5 

Studentergården 4 5 

POP 4 5 

Regensen 4 4 

Kagså 4 4 

Nybrogård 3 3 

Hold K P 

Rigshospitalet 3 9 

Grønjord 3 6 

Nordisk 3 4 

Otto Mønsted 3 4 

Løvinderne 3 3 

PoNyerne 3 0 

Kampe Juni måned 

30/5 Herrer vs. POP 

5/6 Herrer vs. Hjortespring 

21/6 Herrer vs. Bergsøe 

30/5 Damer vs. Grønjord 

7/6 Damer vs. Rigshospitalet 
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Dette er historien om fredag d. 15Maj da 

NETTOs hovedkontor blev ringet op og 

spurgt om de ville sponsorerer en mid-

dag. En middag som gik til de kollegiane-

re, hvis bygning stod i flammer tirsdag 

nat. Svaret var ”Ja, det vil vi gerne”.  

NETTO viste medmenneskelighed 

”Jeg har aldrig set NETTO sponsorer no-

get lignende før! Men de ved a benbart 

hvem deres kunder er og jeg kunne højest 

fa  et nej” -Emma, arrangør af fællesspis-

ning fredag aften. Listen med argumenter 

for hvorfor de skulle sponsorerer midda-

gen var allerede lavet, men var slet ikke 

nødvendigt, da NETTO Engelsborgvej 

skulle ovetales og derefter NETTOs ho-

vedkontor. ”Vi ved godt hvor store kunder 

Nybroga rd kollegiets beboere er i vores 

butik” lød det helt oppe fra øverste an-

svarlige for butikken.  

Aftenen var krisehjælp 

Mange af beboerne sover stadig da rligt, 

bliver forskrækket ved høje lyde og fa r 

kvalme ved lugten af grill. Historierne om 

entusiastiske forældre der ville serverer 

lækker grillmad til deres evakuerede børn 

var der mange af. Heldigtvis var det i en 

humoristisk tone at alle kunne dele afsky-

en for grillmad og folks ufornuftige reakti-

on og upraktisk valg af sko og tøj den tirs-

dag nat da røgen fyldte bygning og brand-

alarmerne kimede.  

Størstedelen af beboerne læser pa  DTU og 

har eksamener hængende over hovedet. 

”Jeg tror ikke kun jeg taler for mig selv, 

na r jeg siger jeg har været meget glem-

som siden ulykken. Meget elektronisk 

udstyr er ga et i stykker pga. sodskade og 

at overføre penge vurderede jeg ville væ-

re svært at overskue for langt de fleste. 

Enten stod jeg med et dilemma om at selv 

ligge ud for 30 mennesker, vel vidende at 

jeg aldrig ville fa  pengene igen, eller sa  

ma tte jeg finde pa  en anden løsning. Det 

eneste jeg vidste var, at behovet for at 

samle os og have mulighed for at dele vo-

res oplevelser var enorm og folk er meget 

pressede pa  alle fronter”.   

Hvad var taleemnet sa  den aften? Det var 

ca. 4 døgn efter ulykken at middagen blev 

serveret, men der var ingen tvivl om hvor 

fokus la . Da klokken var 15 og turen gik til 

Netto var taleemnet brand, da vi forlod 

hinanden ca. 8 timer senere kig snakken 

stadig, om brand. Fælles middagen blev 

derfor som krisehjælpe for mange af os 

den aften. ”Egentlig er denne aften startet 

pa  grund af et kæmpe eget behov for at se 

de andre. I de mange timer hvor vi vente-

de pa  branden skulle slukkes var vi alle 

sammen sammen. Da branden var slukket 

og vi fandt ud af at bygningen var totalt 

ubeboelig blev vi spredt ud over hele 

Sjælland”.  

Menuen  

E n ting var sikkert, vi skulle ikke have 

grillmad!!!!! Det var ikke store bøffer eller 

en treretters der blev lagt op til, da fore-

spørgslen til NETTE gik igennem. Menuen 

stod pa  kylling i karry med ris og shake 

and bake kage til dessert. ”Jeg skulle finde 

noget der kunne laves af meget enkle in-

gredienser, specielt kagen. Som jeg forkla-

rede Bent fra Nettos hovedkontor, sa  hav-

de vi jo ingen basalvare at supplere med, 

og vi kunne ikke hente varende før vi 

skulle lave maden, fordi vi havde ikke 

noget køleskab”. Der blev lagt meget kær-

lighed og engagement i madlavningen fra 

beboernes og frivilliges side. Alle de vare 

vi havde fa et til forskellige salater mm. 

gjorde at middagsbordet kom til at sprud-

le af farver, et rørende supplement til den 

brændte sorte spøgelsesbygning der la  

blot 100 meter fra der middagen blev ser-

veret.  

NETTO ENGELSBORGVEJ 

Hele opgang ST Lige og ST Ulige tror jeg 

have brug for denne middag. De ansatte i 

NETTO Engelsborgvej var strakt med pa  

ideen, fordi de ved hvor store kunder hele 

kollegiet er. Øverste leder pa  hovedkonto-

ret vidste til og med, hvor store kunder vi 

er i deres butik!  

Sa  næste gang du handler i NETTO! Sa  hils 

fra ST Lige og Ulige ;) 
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EmS24 

NETTO sponsorerede brand-middag 
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Har du en Forsikring? 
17 ud af 52 af beboerne på ST havde ikke 
en indboforsikring!? Var det det værd? 
At spare forsikringen væk? Hvad fik dem 
med forsikring og hvordan gik det med 
dem uden? Hvad koster en forsikring 
egentlig?  

Nybro Tidende har snakket med beboerne 
om deres vurdering af, hvordan deres selv-
skab har ha ndteret situationen samt set pa  
hvilke tilbud man kan fa  derude.   

Indboforsikring 

Den forsikring der dækker det du har pa  dit 
værelse, terrassen og  pa  køkkenet.  

KAB har et eget forsikringsselvskab som 
dækker bygningen dvs. den ogsa  gælder 
renovation af vægge, gulve og loft pa  vores 
individuelle værelser samt den dækker for 
genhusning.  

Vælg din forsikring 

IDA  

Mange af kollegiets beboere har tegnet for-
sikring gennem IDA. For at fa  en billig for-
sikring i IDA skal du være medlem af IDA 
studieforsikring. Det koster 240 kr. a rligt. 
Efter et hurtigt besøg pa  deres hjemmeside 
stod vi med et bud pa  0kr. i selvrisiko og 
omkring 600 kr. a rligt for en indboforsik-
ring. Kig selv pa :  

 IDA: https://tilbud.idaforsikring.dk/tilbud 

4 grupper under LB forsikring  

Lærerstandens Brandforsikring henvender 
sig til undervisning som hovederhverv. 

Bauta Forsikring henvender sig til sygeple-
jersker og  sundhedssektoren. Runa Forsik-
ring tilbyder forsikringer til FTF og AC-
grupper. FDM Forsikring henvender sig til 
medlemmer af FDM. 

De fleste uddannelser har et forsikringsselv-
skab der er mere eller mindre tilpasset de-
res studerendes behov. Spørg pa  dit uddan-
nelsessted eller kontakt din fagforening for 
at høre hvilke aftaler de har.  

Pa  de fleste forsikringsselskabers hjemme-
sider vil du finde sider der beregner hvad en 
forsikring koster hos dem, lavet  ud fra dine 
peronlige oplysninger.  

Der er ogsa  mange guides og sider hvor du 
kan udfylde dine oplysninger og sa  kontak-
ter, de forsikringsselskaberne der kan indfri 
dine krav og behov, sig til dig personligt. Det 
kan anbefales. Vi prøvede og  blev pa  to da-
ge ringet op af bla. Top Danmark og Nykre-
dit der uforpligtigende ville give et tilbud. 
Muligheden gør, at man til en start kan blive 
klogere pa  hvad der er derude.  

Det siger de om deres forsikringsselv-
skab:  

Emma, ST-Lige. Ergoterapeut, Metropol. 
Bauta Forsikring.   

”Min selvrisiko var på 1000 kr. Når man tæn-
ker på hvor meget jeg har fået tilbage bl.a. 
trykheden i at nogle tog sig af det hele, har 

for mig har været uvurderlig”.  

Mads, ST-Ulige. Produktion og Konstrukti-
on, DTU. Tryg, gennem IDA. 

”Jeg er meget tilfreds! Mit tøj er allerede fær-
digt” (på 2 uger). 

Thomas, ST-Ulige. DTU. Tjenestemændenes 
Forsikring. 

”Jeg er glad for at jeg har tegnet forsikring, 
men det er for tidligt at udtale mig omkring 
min forsikrings håndtering. Indtil videre har 
de været gode til at svare tilbage. Jeg har 
forsikring der fordi jeg fik et godt tilbud”.  

Marie, ST-Lige.  Konstruktion og Mekanik, 
DTU. Tryg, gennem IDA 

”I starten syntes jeg måske ikke forsikringen 
levede helt op til mine forventninger, fordi jeg 
hørte hvad de andre sagde deres forsikring 
havde gjort for dem. Jeg ringede ind og hørte 
dem ad. De var meget hjælpsomme og fik 
efterfølgende nogle af de ting andre også 
havde fået. Så alt i alt er jeg rigtigt glad for 

at have forsikring hos Tryg”.  

Sofie, ST-Ulige. Digital Design og Kommuni-

kation. ITU. ALKA 

”De har været hurtige til at få mine ting til 

rens. Jeg fik et akonto beløb på selve dagen. 

Jeg fik flere kontaktmuligheder til dem fra 

start og jeg kan klart anbefale ALKA”.  

Ulykkesårsagen 

Nej, vi ved stadig ikke hvad der var a rsag til 
branden. Vi ved at branden startede pa  et 
køkken, højst sandsynligt ved midterste 
ovn. Men vi har ikke fa et nogen endelig for-
klaring og ved ikke om vi fa r det. /EmS24 

MED FORSIKRING 

Rasmus, ST-Ulige. DTU. Forsikring: Tryg, 

gennem IDA. 

”Jeg syntes de har været til at snakke med 

gennem hele forløbet. Ved branden kom taksator hurtigt ud til 

os og måden de håndterede sagen på virkede som det bedst 

mulige tempo. Skadesservice har været lidt tunge at danske 

med, men i de forhold som Tryk har haft indflydelse på, mener 

jeg de har håndteret det fornuftigt.  

I forhold til genhusning var vi lidt overladt til os selv i starten 

og skulle selv finde akut genhusning. Vi var 3 fra vores gang 

der startede med at blive indlogeret på Postgården, i Lyngby 

Centrum. Hotellet var en nødløsning, da vi ønskede at bo med 

de andre fra gangen, da vi indså at renovationsarbejdet ville 

komme til at tage flere måneder. Løsningen blev derfor, i dia-

log med Tryg, at få beboelsesvogne opstillet på EF p-pladsen 

ligesom de ikke forsikrede, hvilket lader til at blive en god løs-

ning”. Der er ikke sat beløb på erstatning ift. sodskader og gen-

husning, men mit indtryk af Tryk er, at de er til at snakke med 

og vi kan finde en god løsning”.  

UDEN FORSIKRING 

Antonio, ST-Lige. DTU & Mattia, ST-Ulige, DTU. 

Det er generelt kollegiets udvekslingsstuderende der ikke 
har haft en indboforsikring, her er to af dem: 

Antonio - ”Det er ikke i vores kultur at have en forsikring. Sa  havde ikke 
rigtig overvejet det. Jeg boede på 1. sal så det har ikke gjort den store forskel 
for mig i denne situation. Jeg har selv kunnet vaske mine ting, det eneste jeg 
mister er det jeg havde i køkkenet. Jeg er glad for jeg har så mange kontak-
tet i Lyngby så jeg har haft et sted af bo indtil KAB stillede vogne op”. 

Mattia - ”Jeg behøver ikke en forsikring, jeg ejer slet ikke noget det har sa  

meget værdi som hvad en forsikring ville koste. Nyheden om branden spred-

te sig hurtigt. Alle spurgte om jeg var okay og om jeg havde brug for hjælp. 

En helt fremmed pige fra PR skulle på ferie og lånte mig hendes værelse, og 

vennerne gav min ”nyt” tøj”.  

Skal du have en forsikring nu? 

Antonio - ”Ja, jeg skal nok ud og undersøge hvad der er pa  markedet”.  

Mattia - ”Det tror jeg ikke, hvis jeg skal blive i Danmark i længere tid sa  

måske. Det har primært kostet mig en del tid! Jeg sad fra tirsdag til søndag 

og tørrede alle mine ting af. Det kostede mig omkring 200 kr. i redskaber og 

så har jeg brugt penge på vaske af tøj men ellers har jeg ikke haft nogle eks-

tra udgifter”.        EmS24 
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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 

Husker du skuespilleren bag Monica i 

”Venner”? Courteney Cox. Jeps. Hun laver 

tilsyneladende ogsa  film! Netop Cox er di-

rector pa  filmen her, og selvom det ikke er 

hendes første film, sa  ma  jeg indrømme at 

det var ga et min næse forbi før jeg læste det 

om denne film. Ikke desto mindre klarer 

filmen her sig dog ganske godt. 

Historien omhandler manden Ted Morgan, 

der efter et ha rdt liv planlægger at bega  

selvmord. Na r det her skrives at han har 

haft det ha rdt, sa  menes der virkelig ha rdt. 

Som lille dreng var alt fryd og gammen, men 

kun indtil den dag hans far pludseligt dør. 

Faren var Teds e t og alt, hans store idol! 

Moren kunne imidlertid heller ikke klare 

situationen, og mens hun gik ned med flaget 

fik Ted lov at være skolens helt store prygel-

knabe. Mange a rs mobninger og besværlig-

heder senere finder Ted dog sin store kær-

lighed. 3 a r inde i ægteskabet finder han dog 

sin kone i seng med en anden, hvilket bliver 

den sidste dra be for Ted. Intet i hans liv har 

nogensinde været en succes og fiasko efter 

fiasko har bragt ham helt ud i tovene. 

Derfor er det at Ted planlægger sit selv-

mord. Dette skal dog ikke ske, uden at han 

først har konfronteret sine fjender med 

hvordan han føler de har behandlet ham. 

Netop denne rejse er hvad vi bliver taget ud 

pa  igennem filmen. Filmen byder pa  mange 

sider af Teds historie og man ma  ogsa  sige 

at han udvikler sig en del under rejsen.. S 

om sa  mange amerikanske film, og ma ske 

især af den halvbløde mellemvare, sa  er det 

relativt nemt at forudsige hvordan mange af 

tingene udvikler sig. Alligevel sa  ma  jeg sige, 

at jeg sad tilbage med tankerne kørende i 

hovedet, fordi jeg følte at filmen faktisk lyk-

kedes med at fa  formidlet sit budskab.  

Er tingene altid lige som de ser ud? Er en 

idiot i skolea rene ogsa  nødvendigvis samme 

idiot mange a r efter? Og var der en grund 

bagved? Vi lever i en verden hvor det er sa  

nemt at dømme folk for hvad vi mener de 

gør, men i virkeligheden er tingene jo sjæl-

dent sa  simple som vi gør dem til na r vi 

først ser os sure pa  en anden person. 

Samtidig giver filmen ogsa  det simple svar 

pa  mange ting her i verden. Fa  nu konfron-

teret dine problemer, gør noget ved det og 

du vil opdage, at tingene hurtigt giver mere 

mening. 

Ja ja, nu blev det alt sammen hurtigt meget 

dybt, nok faktisk mere end filmen egentlig 

berettiger til. Filmen kan bedst anbefales til 

en aften hvor du bare ønsker at slappe af 

med noget kørende pa  skærmen eller ma ske 

en dag med tømmermænd. Det er dog en 

god feel-good film i sidste ende, der ikke 

kræver alverden for at følge med. 3 af 5 

stjerner herfra.          /Jakob S-06 

Just Before I Go 

SPROGHJÔRNET 
Citybois Sprog 

J1:Jee’n: Forkortelse for Jeiner. Hvis man gør 

noget idiotisk som at spilde tomatsovs ud over 

en hvid trøje.  

Pat/un-pat: Forkortelse af psykopat. ”Jeg er så 

pat”. Un-pat, ”Hvis man spilder tomatsovs ud 

over nogle andre, det er un-pat!”.   

Hyy: ”nåå du så hyy, som en lille hundehvalp”. 

Det skrives ”:V ”.  Hvis jeg siger ”du er nok læk-

ker i dag, Hy!”– så er du nok ikke lækker i dag. 

Maghereta/greta: At være grådig og mega næ-

rig. 

Scwencke: Når man har håret tilbage og det 

kører, så er man scwencke. 

Scarlet: Er når man har lavalamper, er total 

80’er, man er klar, man er retro, det er sommer 

er man bare fucking scarlet.  


