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Årets cykel– og affaldsoprydning afholdes søndag d. 8. 
maj! Kom og vær med fra kl 10:00 hos Lars Kaj! 
Traditionen tro afholdes der hvert år en kombi-
neret cykel– og affaldsoprydningsdag. I år falder 
denne på søndag den 8. maj. 
 
På dagen vil der blive ryddet op i glemte og 
ubrugte cykler overalt på kollegiet. For at beva-
re din cykel, så er det vigtigt, at du monterer 
den (senere) udleverede strip omkring saddel-

pinden på din cykel. Har du flere cykler eller 
andet udstyr placeret i disse områder, så kan du 
hente flere strips ved Lars Kaj. 
Strippen udleveres i god tid før dagen i din post-
kasse, så frygt ej, hvis du endnu ikke har modta-
get din strip. Har du spørgsmål, så skriv til besty-
relsen@nybro.dk. 
Kom og hjælp til på dagen, kl 10:00 hos Lars Kaj. 

At flytte hjemmefra—Side 8  

Stop madspild! - Side 9 

 

 

Haveklubben mangler fortsat ny formand 

- Da formanden ikke mødte op, frafaldt punk-

tet. Der ledes derfor stadig efter en ny for-

mand. 

Genetablering af infomøder stemt for 

Bestyrelsens forslag om at genopstarte info-

møderne fra september 2016 mødte stor op-

bakning. Dette er nu sat i værk. 

Cykeloprydningen arrangeres af bestyrelsen 

mod løn for arbejdet 

Der blev stemt for at aflønne bestyrelses ar-

bejde med at arrangere cykeloprydningen i 

maj. Der blev sat krav om, at bestyrelsen i 

samme ombæring skulle fremstille en dreje-

bog til fremtidig brug for andre interesserede. 

Kommende møde-highlights: 

- Der skal findes ny observatør i KælderCaféen 

- Haveklubben og kunstklubben søger om mid-

ler til nyt udstyr 

- Der er fundet ny formand til musikklubben 

- Der søges om tilladelse til at lave ekstra elek-

triske installationer på LM-liges højre køkken 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 1. marts 

Vaskebøvl? - Side 5 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, S06 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum 

Rasmus, S21(næstformand) Jakob Jensen, S06 Michael, K43 Andreas L31 

Ea, D63 (suppleant)      

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær  Maja, J16 Lea, L02 

Formand:      Tobias, J21 Lea Madsen, H50     

AB-ulige:       Benjamin, B51 sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Bryggerklub 

             (sup) Andreas, A35   Mikkel, R61 Troels, L28 

AB-lige:         Henrik, A32 Revisorer     

    Biklubben Motionsrum 

CD-ulige:      Ea, D63  NybroTidende Ask, M47 Ole, L14  

  Jakob Jensen, S06  Mathilde, 057 

CD-lige:        Adrian, C24 Emma Broberg, S22     

                       Patrick Aagaard, M63 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:      Thomas, E23 Louise Olsen, P20 Kristoffer, L10 Nilas, M65 

  tidene@nybro.dk     

EF-lige:           Nybro Kagefestival FC Nybro 

  Sekretariatsgruppen/fremleje Maria, D60  

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

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

GH-lige:       Emil, G36 i GH-kælderen.   Malea Madsen, S06  

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Jakob, K55   Service 

                      Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

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

                  Alexander, J36 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 50 53 43 46   

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

                     Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.:  LM-kælder 

LM-lige:      Troels, L28   Camilla    

                  Netværkskontor Tlf.: 29 89 90 25  Klapstole 

NO-ulige:    Frederik N29 Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind Atle, S03 

  i GH-kælderen koster det:   

NO-lige:       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:        

  TV/Antenne  Fadølsanlæg 

PR-lige:       Katja, P32 Jakob Jensen, S06    

  antennegruppen@nybro.dk  

ST-ulige:     Sofie, S35   KælderCaféen 

                    Marie, T59 (sup.) Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00  

ST-lige:       Niels T54 Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00 

 miljo@nybro.dk (annonceres seperat). 

Lejligheder: 
  Formand: Jakob Rahr Bork Jensen, S06  

  Næstformand: Kasper Hansen, R66 

C, D og G: Kasper, C02   Medlem: Andreas Halling, A35  

    Sekretær: René Sønderbæk, M43 

H og L:         Beboerrådsrepræsentant: Ea Nielsen, D63  

  Suppleant: Keegan van Kooten, N33 

M, O og S: Troels, O07  Kasser: Kasper Hansen, R66 

        

  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 

 
 

 

 

 

 

 

Operation Ren Sø - 2016 
361 Kano- & Kajakklub inviterer til 

OPERATION REN 
SØ - 2016 

 

Lørdag d. 16. april 2016 
 

Kl. 10.00  Vi mødes til morgenmad/

formiddagskaffe i 361s klubhus 

Kl. 10.30 Indsamlingsområder anvises 

og affaldsindsamlingen begynder 

Kl. 13.30 Vi mødes igen i 361s klubhus 

- status 

Kl. 14.00 Fælles frokost i 361s klubhus 

Kl. 

15.00

 Afslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK GUMMISTØVLER, AR-
BEJDSHANDSKER & GODT 

HUMØR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operation Ren Sø er en aktivitet, hvor alle (børn, unge, 
voksne og ældre, ja selv barnevogne kan deltage) invi-
teres til en hyggelig dag i naturen. Vi går langs søerne 
og Mølleåen med trillebøre og gribetænger og fjerner 
affald. Hvis vejret tillader det, kan nogle ro i kanoer 
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Side 4 

Sex & Samfund 
Opdragelse: Vi ved, at nøjagtigt de samme mennesker, født i forskellige folkeslag og til forskellig tid i historien, udvikler sig 

helt forskelligt. Vi tror ikke, at et lille kineserbarn, der adopteres af to danske forældre i Danmark, pludselig begynder at tale kine-

sisk. Forældre kan ganske vist ikke gøre sa  meget, for vi er selv produkter af den opdragelse, vi har fa et—og dermed det samfund, vi 

lever i. Vi kan ikke opdrage ideal børn—for idealbørn vil ikke kunne blive lykkelige i dette sam-

fund. Vi kan bare ha be pa  at ændre ganske lidt ved det besta ende. 

Opfindsomhed: Det er van de Velde, der med sine bøger om ægteskabet især står som for-

taler alle narrestregerne og julelegene. Man skal ikke forklejne hans indsats, der ma  ses pa  bag-

grund af en tid, der netop var ved at opdage kønsdriften hos kvinderne. Man skal absolut heller 

ikke kimse af den opfindsomhed og den lyst til at experimenterer som hans bøger ogsa  er udtryk 

for…. Der er ingen tvivl om, at kønslivet er det omra de af livet, der i højeste grad har virket inspi-

rerende, og derfor har fa et den menneskelige opfindsomhed til at folde sig mest blomstrende ud.  

Opleve, oplevelse: Det kan være ganske nyttigt at skelne mellem den oplevede og den fysi-

ske verden…. Den farveblinde oplever, at det er svært at se Dannebrog pa  baggrund af en lysegrøn 

bøgeskov, fordi grønt og rødt flyder sammen for ham.  

Orgasme: Den, eller alle de fornemmelser, der kommer lige før den fuldstændige sexuelle 

mæthedsfornemmelse… Hos manden er orgasmen som regel ledsaget af, at sæden sprøjter ud af 

penis. Hos kvinden findes ikke en tilsvarende ting… Mandens orgasme oppe i kvindens skede 

er skede er nødvendig for befrugtning. Kvindens orgasme er aldeles ligegyldig for befrugtning. 

Men den er naturligvis ikke ligegyldig for hende…. Kvindens sexuelle behov er ma ske en anelse 

stigende med alderen, mens mandens behov daler støt fra tyvea rsalderen…. Man kan blive nar-

ret for en orgasme, ligesom man kan blive snydt for et nys. Man mærker spændingen stige og 

stige, men kulminationen—afspændingen og tilfredsheden udebliver. Det er væmmeligt at 

blive snydt for et nys. 

EmS22  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Svar fra BRAIN GYM; A. 23, det er de tal 

som indeholder vokalen O. B. 8.  

Kunstklubben 

åbner igen! 
Pa  beboerra dsmødet i februar stillede 
Maja, J16, op som ny formand for kunst-
klubben. Efter officielt at have været 
lukket i en periode, sa  er klubben nu 
klar til igen at starte op. 

Kunstklubbens lokaler ligger i F-
kælderen. I øjeblikket mangler der sta-
dig en mængde udstyr, før klubben er 
fuldt ud oppe at køre igen. Planen er, at 
rummet skal kunne bruges til som mini-
mum at sy kostumer, male og crafte. 
Derudover kunne det ogsa  være en mu-
lighed, at man fremover ville kunne lave 
skulpturer. 

Da klubben er helt ny, da er der stadig 
ikke mange medlemmer i klubben. Har 
du lyst til at være med, sa  ga  forbi Lars 
Kaj med dit vaskekort og bliv meldt ind. 

Har du andre ideer til, hvilke kunstneri-
ske grene der kunne være spændende 
at inkludere i kunstklubben, sa  tag en 
snak med Maja. 

Generalforsamlingen i  

KælderCaféen 
Tirsdag den 23. februar blev der afholdt den 

a rlige generalforsamlingen i KælderCafe en i 

barens egne lokaler. Som altid for sa danne 

forsamlinger, sa  var alle beboere pa  kollegi-

et velkomne pa  mødet. Mødets deltagere 

var dog i sidste ende alle tilknyttet baren. 

Første reelle punkt pa  mødet var forman-

dens beretning om det forløbne a r i baren. 

Af beretningen fremgik det, at baren i det 

sidste a r har konsolideret sig organisatorisk 

med flere frivillige samt flere og nye frivilli-

ge i de forskellige udvalg. Derudover har 

man omsider fundet en værdig ny leveran-

dør i Studenterbolaget, som fungerer rigtig 

godt sammen med KælderCafe ens ønsker. 

Som det sidste, sa  var dette a ret, hvor der 

omsider blev renoveret i baren. Dette var 

en stor og voldsomt opgave i sommers, som 

alt i alt er kommet godt i ma l, om end der 

stadig er hængepartier, der nok aldrig helt  

 

vil blive fikset.  

Det helt store punkt pa  dagsordenen var 

sammensætningen af en ny bestyrelse og 

valget af en ny kasser, da samtlige af de for-

rige pa nær formanden tra dte tilbage. 

Som det ses af tabellen ovenfor, sa  har be-

styrelsen nu konstitueret sig med den sam-

me formand, mens næstformanden ogsa  har 

posten som kasser. Den tidligere kasser har 

desuden takket ja til at være barens revisor 

i det kommende a r.  

  Go’ vind til de valgte! 

Formand Jakob Jensen, S6 

Næstformand Kasper Hansen, R66 

Medlem Andreas Halling, A35 

Sekretær René Sønderbæk, M43 

Kasser Kasper Hansen, R66 
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Side 5 

 Vaske– og tørre anvisning 
Hvad er de uskrevne regler for vaskerum-

met? Hvad er common knowledge? Vi forsø-

ger at komme med det hele her, sa  vi kan 

holde en god tone og trivsel i vores fælles 

vaskerum.  

Vaskepulver 

Vaskemaskiner tilføjer automatisk vaske-

middel til dit tøj. Er du typen der alligevel 

vil smule vaskemiddel i din tøjvask sa  skal 

det ligges ind med tøjet. Vaskepulver kan 

pakkes ind i en trøje, flydende væsker kan 

hældes i en vaskekugle.  

MEN! TÆNK PA  ALLERGIKERE. Mange ta ler 

ikke parfumer. Mange, specielt flydende 

midler indeholder parfume. Sa  er du en god 

kollegien sa  køber du parfume frit vaskepul-

ver. Det er god stil! 

Det samme gælder hunde-og katteha r. Prøv 

at ryst de værste ha r af, eller brug 1 min 

med en fnugrulle for at tage de værste ha r 

væk.  

Reserveringer og frigivelse 

10 min efter en reservation er oversteget, 

gives maskinen fri.  Dvs. en reservation til 

kl. 09:00 gives fri i systemet 09.10 og alle 

kan bruge den. Derfor husk at kom til din 

vasketid, mest for din egen skyld, ellers sta r 

det andre frit for at bruge maskinen. 

Du kan reserverer maskiner pa  nybro.dk. 

Men vidste du ogsa  at du kan lave reservati-

oner pa  maskinerne? Hold vaskebrikken 

over chippunktet og tryk reserver.  

Nr. 10 er altid fri  

Vaskemaskine 10 er større end de andre 9 

maskiner og er altid fri. Dvs. den ikke kan 

reserveres men altid benyttes, hvis den er 

fri.  

Tørretumbler 

Det koster 2,5 kr. at tørre sit tøj i 10 minut-

ter. Dog er det sikkert at mange har prøvet 

at sætte sit tøj til tørring, og komme tilbage 

til fugtigt tøj.  

Dette undga r du ved at betale 2 gange 2,5 

kr. dvs. for 20 minutter. Nogle vælger at 

betale sa  deres tøj tørrer i 50-60 min.  

DETTE ER IKKE NØDVEDINGT ! 

Og spærrer for at andre kan fa  tørret tøj. Det 

er vores erfaring at 20 min er nok. 

Husk at rens filtret  

I stedet for at tørre sit tøj i 50 min. kan du 

rense filtret under tørretumbleren før brug. 

Det hænger kost og fejebakke pa  væggen og 

det tager 1 min at rense.  

Sa  er 29 min sparet, fordi tøjet nu kun skal 

tørre i 20 minutter! SMART! 

Du kan altid chippe ind pa  tumblerne og se 

hvor lang til du har reserveret og hvor lang 

til de andre maskiner har tilbage.  

Hvis der sta r der er 53 min. tilbage, ved du 

at personen ikke har fattet princippet eller 

glemt at læse denne artikel.  

______________________________________________ 

1) Tag fejebakke og kost fra væg.  

 

 

 

 

 

 

2) Åben nederste låge og fej alt gråt fnul-

ler væk fra filtret.  

 

 

 

 

 

 

 

3) Smid det ud, start dyret og vupti bliver 

dit tøj hurtigere tørt.  

 

 

 

 

 

 

Tallet på tumbleren er ikke minutter 

Na r du starter tørretumbleren starter tallet 

pa  50. 50 er ikke antallet minutter, der er 

tilbage, men en indikator for hvor tørt/va dt 

dit tøj er.  

Tørre du i 10 min. vil tallet ma ske komme 

ned pa  13 og dermed stadig være fugtigt. 

Giver du det 10 min. til vil tallet komme ned 

pa  fugtighed 0, og dit tøj er tørt. 

Et godt ra d: Tør dit tøj pa  tagterrassen, det 

har tøjet og miljøet meget bedre af og der 

kommer til at dufte bedre end ethvert va-

skemiddel.  

 __________________________________________ 

De 3 Vejvisere 

Vaskemaskine nr. 10 

er for alle og kan ikke 

reserveres.  

Den er større end de 

andre og kan bruges, 

na r den er fri.  

 

 

Na r du scanner din 

vaskebrik pa  tørre-

tumblerskærmen kan 

de se hvor lang tid 

maskinerne har tilba-

ge. E n betaling af 2,5 

kr. giver 10 min og er 

ofte ikke nok til at dit 

tøj er tørt. Men betaler du 2* 2,5 kr. fa r dit 

tøj 20 min. hvilket er helt fint.  

Dvs. Du altsa  ikke behøver tørre dit tøj i 50 

min! Det spærrer for at andre kan komme 

til.  

 

Bemærk at tallet 

50 ikke viser 

antal min. men 

hvor fugtigt dit 

tøj er. Den star-

ter pa  50 og 

slutter pa  0.  

EmS22 
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Side 6 

Dagsorden beboerra dsmøde:   

Fremmødte:  

Frederik N29, Sofie S35, Kasper C02, Rene 

M43, Thomas E23, Emil G36, Troels O07, 

Katja P32, Lea H50, Tobias J21, Jakob S06, 

Rasmus S21, Ea D63, Maja P38, Kasper R66, 

Adrian C24, Johannes K46.  

Valg af ordstyrer og sprog  

Tobias, dansk 

Antal stemmeberettigede:14 

Godkendelse af referat fra sidste beboer-

ra dsmøde 

Referatet godkendes uden bemærkninger 

Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendes uden bemærkninger 

Økonomi 

Nyk: 168.000 kroner 

Netkonto: 318.000 kroner 

I forhold til at skulle overtage kasserer rol-

len, har banken opstillet nogle krav. De vil 

gerne have alle underskrifter fra medlem-

merne af beboerra det. Kassereren kan der-

for kun udbetale løn, men ikke se aktivite-

terne pa  kontoen. 

 

Da NYKs vedtægter ikke inkluderer en teg-

ningsregel kræver Danske Bank, at der 

fremvises dokumentation fra hele bestyrel-

sen (= beboerra det).  Denne dokumentation 

er 2 af følgende 3 for hvert medlem: 

Pas, kørekort eller sundhedskort.  

Jakob foresla r derfor, at vedtægterne æn-

dres pa  et ekstraordinært beboermøde, sa  

dette kan undga s nu og i fremtiden 

Øvrige meddelelser  

ingen øvrige meddelelser 

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

Der er ikke blevet udsendt referat endnu. 

 

køkkenøkonomi: sidste melding fra KAB er 

at de gerne vil ga  videre med det. Og det vil 

forha bentligt snart blive en realitet. Men 

nok først til sommer. Det vides endnu ikke 

om der kan være forskellige beløb eller, om 

det skal være et fælles beløb for alle køkke-

ner.  

Indkommende punkter 

Haveklubben (I) 

V.  Lea Reime, formand for haveklubben 

Der er brug for en formand til haveklubben. 

Jeg har indtil nu være midlertidig formand 

for Mia efter hun flyttede, men jeg ønsker 

ikke længere at være det.  

 

Lea mødte ikke op. Haveklubben skal derfor 

selv søge efter en ny formand enten gennem 

NybroTidende eller fælles mail. Der opfor-

dres desuden til, at interesserede henven-

der sig til Lea. 

Cykeloprydning som lønnet projekt for 

beboerrepræsentanterne i bestyrelsen 

(A) V.Rasmus, Bestyrelsen 

Beboerrepræsentanterne i bestyrelsen stod 

sidste a r for cykeloprydningen. Det vil de 

godt gøre igen og det skal iværksattes snar-

ligst, for at kunne na s før sommerferien. 

Vi vil gerne bede om at fa  tildelt (op til) 

2*15 timer for planlægning, varsling og af-

holdelse af cykeloprydningen. 

 

- Rasmus og Jakob vil gerne sta  for det igen, 

men vil gerne lønnes.   

Grunden til at de gerne vil lønnes skyldes at 

der ikke sta r, at det er bestyrelsen der skal 

sta  for det. 

Der spørges til, om andre skal have mulig-

heden for at byde ind, hvortil der oplyses, at 

der sa  stadig vil være et stykke arbejde med 

at viderebringe opgaven. Dette vil kræve 

meget klare deadlines og slutresultater, sa  

kvaliteten sikres.  

Det pa peges, at nogle køkkener syntes, at 

timetallet er for højt. Hertil tilføjes at der er 

tale om et absolut maksimum, og aflønnin-

gen sker efter specificeret timeindberetning 

til formanden. 

Der opna s enighed om, at bringe punktet til 

afstemning i ændret form; sa ledes at besty-

relsen aflønnes for forberedende arbejde 

ifm. Oprydningen og desuden udarbejder en 

drejebog med tidsfrister og slut ma l, sa dan 

at arbejdet kan udbydes næste gang.  

Der stemmes: For: 10, Imod: 0, Blank: 4 

 Det er hermed vedtaget 

Genindførelse af velkomst-/infomøder

(D) V. Rasmus, bestyrelsen 

Indtil for ca. 3 a r siden afholdtes der halva r-

lige infomøder for nye beboere i Kælderca-

fe en, hvor kollegiet kort blev præsenteret, 

GH-kælderens funktioner blev gennemga et 

og de forskellige klubformænd kort gjorde 

reklame. 

Det er en rigtig fin ma de at fa  budt nye be-

boere velkommen og lette indflytningen. 

Vi foresla r at genoptage dette med halva rli-

ge møder ultimo september og februar star-

tende fra sep. 2016; det kan evt. laves som 

et lønnet projekt for en eller flere beboere 

som tovholdere (jf. tidligere beboerra dsmø-

de i eftera ret 2015). 

Der er almen tilslutning til forslaget og be-

boerra dsformanden kigger videre pa  dette, 

og skriver til de parter der skal involveres i 

arbejdet. Kasper R66 vil gerne hjælpe med 

powerpoints/layout. 

Formand for Kunstklubben(I) V. Maja 

Scheel Kvint, P38 

Jeg vil gerne blive formand for Kunstklub-

ben og fa  den op at køre igen. Kan jeg fa  vej-

ledning til, hvordan det vil forega ? 

Maja er den nye formand for Kunstklubben, 

og alle interesserede kan henvende sig til 

Maja. 

Fremlæggelse af KælderCaféens regn-

skab for 2015 V. Henrik  

Bilag er vedhæftet 

Henrik var ikke mødt op. 

Der var mindre uoverensstemmelser i regn-

skabet, som beboerra det dog ikke opfattede 

som kritiske Derfor tillades KælderCafe en at 

have a bninger frem til næste beboerra ds-

møde, hvor et revideret regnskab skal fore-

lægges. 

Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-

mer 

Evt.  

Jakob: Der er nogle links der ikke virker pa  

nybro.dk, efter at der er blevet kigget pa  

siden. Netgruppen kigger pa  problemet hur-

tigst muligt 

Tobias: Det har ikke været muligt for den 

gamle filmformand, at fa  fat i den nye film-

formand. Beboerra dsformanden har midler-

tidigt overtaget posten, indtil der skabes 

kontakt til den nye filmformand.  

Rasmus: Der er blevet efterspurgt om der 

kan arrangeres vinduespudsning. 

Det oplyses at hvis det ønskes, kan det un-

dersøges hvad det vil koste. Men der er ikke 

udbredt stemning for en samlet pudsning. 

Det oplyses, at der jævnligt foretages puds-

ning af køkkenernes vinduer, samt at beboe-

re ved udflytning skal pudse deres vinduer. 

Herudover er beboerne selv ansvarlige for 

pudsningen; der kan la nes en stige hos Lars 

Referat af beboerrådsmøde 
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Kaj Det kan tages op som et punkt til næste 

beboerra dsmøde, sa fremt en beboer stiller 

det som punkt. 

Troels: Ra dighedsbeløb for klubberne: Ra -

dighedsbeløbet er fastsat individuelt pr. 

klub efter afstemning i beboerra det. 

Den nye beboerra dsformand efterspørger 

oversigt over de enkelte klubbers ra dig-

hedsbeløb; denne fremskaffes af den gamle 

beboerra dsformand." 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

Tirsdag d. 1/3 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden beboerrådsmøde 1/3-2016:   

Fremmødte: 

Valg af ordstyrer og sprog  

Antal stemmeberettigede  

Godkendelse af referat fra sidste bebo-

erra dsmøde 

Godkendelse af dagsorden  

Økonomi 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden 

før det næste 

 

Indkommende punkter 

 

Ny formand for musikklubben(I) 

V. Astrid Elme Breum M42 

 

Musikklubben vil gerne informere om, 

at formandsposten er overga et fra 

Astrid Elme Breum til Andreas 

Willumsen. 

 

Stik mellem ovn(V) 

V. Troels Lunde Hagensen L28 

Jeg kunne godt tænke mig at trække 

strøm fra en 16A gruppe pa  mit 

køkken. 

Det jeg søger, er tilladelse til selv at 

betale en elektriker for at sætte en 

5 polet kontakt op mellem ovn og 

udgang, i stedet for at udgangen 

ga r direkte i ovnen uden brug af en 

kontakt. Vi er to pa  gangen der 

foretrækker at brygge pa  vores 

køkken, det vil jeg gerne blive ved 

med (der er sa  ensomt i kælderen). 

Chancen for at der er andre kon-

takter kan komme til gode er mini-

mal. Derfor placeringen og derfor 

min udgift. 

 

Troels (Brygformand)  

 

Renovation of walls in art club(V) 

V. Maja Scheel Klint J16 

 

Kunstklubben søger 1000-1200 kr til 

renovering af væggene 

 

Penge til havegruppen(V) 

V. Lea Reime L02 

 

I sommer købte havegruppen en masse 

nye ting til haverne. Vi har stadig 

en regning pa  189kr til Harald Ny-

borg, som vi meget gerne vil have 

dækket (vedhæftet).  

 

Vi vil gerne søge om et ra digheds-

beløb pa  2000kr, som kan bruges 

til nye redskaber og forbedringer 

af haverne i 2016.  

Er dette muligt? 

 

Fratrædelse af observatørpost(I) 

V. Ea Bandholtz D63 

 

Jeg ønsker at fratræde min post som 

observatør i Kældercafe ens besty-

relse. Jeg henstiller til at beboerra -

det vælger en ny observatør. 

 

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

Evt.  

Ny mødedato 

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

Beboerra det > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

 

 

http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
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At flytte hjemmefra   
Du har nok hørt en del tidligere beboere 

tale om, hvordan det er, at flytte 

”hjemmefra” efter at have boet på kollegi-

et. De har nok snakket om,  hvor meget de 

savner det sociale og hvor meget de keder 

sig. Men er alle disse savn blot smir og 

hornmusik? Siger de det kun for at have en 

undskyldning for at få lov til at deltage i 

køkken TDC uden at skulle gøre rent bag-

efter? 

Jeg er flyttet hjemmefra  

Jeg valgte at tage min praktik periode på 10 

uger i Hornbæk.  Jeg kunne vælge at bruge 

3 timer hver dag i offentlig transport, men 

nej. Jeg valgte at leje en bolig. Et eget anex, 

mit eget lille hjem, kun mig, 10 uger i en by 

hvor jeg ikke kender en sjæl. Så… Hvad er 

det så man savner? 

Hvor er min muskatnød? 

Min krydderihylden består pt. af salt og 

salt. På kollegiet havde man omkring 20 

forskellige krydderier i uendelige mængder. 

Måske kommer jeg til at tilføje peber til min 

hylde. Men et sortiment som på køkkenet 

derhjemme, kommer jeg helt sikkert aldrig i 

nærheden af.  

Jeg mangler et æg! 

Hvor er den søde nabo man kan låne et æg 

af? Bagpulver af, gær af? Mobil oplader af? 

Træls! For de er der ikke. Jeg går ind for 

nabohjælp, men mine naboer er pt. tomme 

sommerhuse.   

De første aftener 

Tænkte jeg ”Sikke spild at liv og mine skøn-

ne ungdoms år at sidde her og rådne op i 

Fu**ing Hornbæk”. 

Nu har jeg virkelig også lykkes at gøre livet 

surt for mig selv, fordi jeg er flyttet til en by 

hvor jeg ikke kender en eneste. Så det med 

at have en aftale med venner der ikke er fra 

kollegiet findes ikke. Jeg kommer hjem, 

laver aftensmad og så sidder jeg på køkke-

net og ser TV eller snakker med de andre, i 

stedet for at lave lektier? Eller, sådan pleje-

de det at være. Nu kommer jeg hjem og 

aftenen går med 10% lektier 90 % stenertid. 

Før var det 10% lektier 90%socialtid. Social 

kapital vejer helt klart tungest på trivsels 

barometeret end FB med dårlig internet 

forbindelse.    

 Min mor er glad 

Aldrig har jeg ringet så meget til min mor! 

Og hun er også pt. den eneste der frivilligt 

giver besøge mig i sin weekend.  

Grim 24/7 

Nu bliver de fleste af jer derude ingeniører. 

Men er man ergoterapeut på et hospital 

følger der uniform med. Dvs. jeg står op og 

tager grimt tøj på, tager uniform på, tager 

grimt tøj på igen. Jeg troede jeg var meget 

slag og grimt klædt da jeg boede på kolle-

gie. Men det er uden sammenligning af, 

hvad jeg ligner nu, hvor jeg er flyttet i egen 

bolig. Der er jo absolut ingen der ser mig 

eller skal se mig når jeg er hjemme så der er 

ingen hæmninger ift. hvad jeg tager på.  

Grønne hjemmesko, røde sokker, for store 

grå joggingbusker. Det er ikke catwalken 

det kalder! 

Så den dag du flytter hjemmefra vil jeg an-

befale du får et arbejde, hvor man ikke går i 

uniform, eller flytter til et sted hvor det ikke 

er okay at ligne en hjemløs til og fra arbej-

de. Der er kun gået 1,5 uge og pt. har jeg 

haft mine jeans på én gang.  

Ikke mere ristet brød 

Min husleje er 2500,- plus forbrug. Jeg el-

sker ristet brød og kan godt riste mit rug-

brød 2-3 gange på hver side. Men når du 

pludselig har en elmåler der tikker, så er 

det helt fint med ikke ristet brød.  

Du tænker pludselig over hvor meget vand 

du vasker op med. Du tænker over hvor 

meget lys du har tændt i stuen. At tage mi-

kroovns stikket ud, når den ikke bruges. At 

du ikke laver langtidskogt hønsekødssuppe 

og boller i ovnen samt 3 andre blus med 

kogte grøntsager sorteret i farver.   

Jeg kan skrive under på, at det kan være 

svært når man er konkurrence menneske. 

”Hvor lidt strøm kan jeg bruge i denne 

uge?”. Jeg håber at det med at have en 

tikkende EL- og varme måler som en kon-

stant reminder om penge jeg kunne bruge 

på så meget andet, forsvinder med tiden.  

30 kr. for rent tøj 

Jeg har også fået tilbud om at vaske tøj på 

Hornbæk havn. Det koster 30 kr. 30kr.? Det 

er jo vanvittigt? Og så kan jeg kun vaske én 

maskine med én farve af gangen!  

Der ER gode ting ved at flytte hjemmefra 

Du behøver IKKE tage opvasken med det 

samme! 

Så er du advaret 

Sådan bliver dit liv, efter kollegiet. 90% ste-

nertid, alt for afslappet tøj, ingen social 

kapital, det tager 8 timer at få vasket alt dit 

tøj, du har kun salt, men din mor er glad.  

     /EmS24  
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Stop madspild og spar penge 

Mange af os kommer ofte til at smide madresterne ud, i stedet 

for at gemme dem i fryseren, eller kommer til at købe for stort 

ind, så man ikke kan nå at få spist op i tide. Sådan et  lille 

madspild skader ikke, siger du. Men det gør det bestemt når vi 

alle sammen gør det. Her på NybroTidende går vi ind i kampen 

for at stoppe madspild!  

 

Samlet set smider vi i Danmark hvert a r over 700.000 ton mad ud, 

som kunne være  blevet spist. Husholdningernes madspild udgør 

260.000 ton pr. a r, hvlket svarer til omrking 37% af alt madspild i 

Danmark. Det resterende madspil kommer bl.a. fra servicesek-

toren, detailhandlen, hoteller og restauranter og fødevareindu-

strien.   

kilde: Miljøministeriet, Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden 

affald II” – tal fra 2015  

Hvorfor stoppe madspild?   

Svaret er simpelt: for at passe pa  vores dejlige jordklode selvfølge-

lig. Hvis dette skal uddybes en smule, kan man ved at mindske 

madspildet:  

 Spare pa  Jordens i forvejen knappe ressourcer 

 Gøre noget ansvarligt i en verden, hvor der pa  verdenspla-

nen dør a rligt over 15 millioner børn af sult 

 Bidrage til at begrænse CO2-udslippet, hvorved drivshusef-

fekten og dermed den globale opvarmning bremses 

 

Og hvis du ikke lige interesserer dig synderligt meget for Jorden, 

eller bare synes det der med CO2-udslip osv. ligger meget langt 

væk, er der stadig grund til at stoppe madspildet. Du kan nemlig 

ogsa  spare rigtig mange penge ved at mindske dit madspild.  

 Madspild koster danskerne 11,6 milliarder kroner om a ret 

inkl. moms og afgifter.  

 Danskernes madspild svarer til 20% af deres samlede udgif-

ter til mad. Det svarer ca. til mad til en million danskere om 

dagen. 

 Pa  en gennemsnitlig uge bliver der ifølge Landbrug & Føde-

varers estimat smidt mad ud i Danmark for 225 mio. kr. 

Kilde: http://www.stopspildafmad.dk/hvorfor.html  

 

Hvad kan man gøre for at stoppe madspil? 

Du kan gøre mange ting for at stoppe madspild, og de fleste tiltag 

sparer du endda ogsa  penge pa . Du kan bl.a. stoppe madspild ved 

at:  

 Lave en madplan — Ved at lave en madplan, skaber du et 

bedre overblik over hvad du spiser, og du undga r at lave en 

masse impulskøb af madvarer, du ikke na r at fa  brugt.  

 Køb kun den mængde mad, du har brug for, na r du handler 

ind.  

 Hav en indkøbsseddel med, na r du køber ind, og planlæg 

dine indkøb hjemmefra. 

 Inden du falder for stykrabatter eller mængderabatter i su-

permarkederne, bør du være sikker pa , at du fa r brugt og 

spist al maden. 

 Tilbered kun den mængde mad, du/I kan spise.  

 Hvis du alligevel kommer til at lave for meget mad, kom da  

maden i fryseren til en anden dag eller i køleskabet og spis 

det dagen efter.  

 Tænk over, hvordan rester kan genbruges i andre retter. 

 Lav mad til flere dage - en hovedret kan blive til en forret 

dagen efter. 

I denne ma neds madklumme giver vi desuden et eksempel pa  

hvordan ingredienser fra e t ma ltid, kan bruges til andre retter. Pa  

side 11 kan du læse om to gode initiativer der hjælper lige netop 

dig med at stoppe madspild. 

Pa  nettet kan du læse meget mere om at stoppe madspild, bl.a. har 

organisationen ’Stop spild af mad’ et website fyldt med oplysninger 

og med mange gode ideer til, hvordan lige netop du kan stoppe det 

store madspild.  

Læs mere pa : http://www.stopspildafmad.dk/  

       Louise P-20 

http://www.stopspildafmad.dk/hvorfor.html
http://www.stopspildafmad.dk/
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I denne måneds NybroTidende kan du 

læse om hvordan du stopper madspild, 

og vi har derfor valgt at lave en lidt an-

derledes madklumme denne gang, som 

viser dig, hvordan du kan bruge indgre-

dienser fra ét fantastisk måltid, til at lave 

andre lækre retter.  

 

Laksefrikadeller med coleslaw og pande-

stegte kartofler (1 person) 

 

Ingredienser 

1 stykke laks 

1 lille løg 

1 æg 

Mel 

Mælk 

Kartofler 

Hvidka l 

Gulerødder 

Creme fraiche 

Evt. sennep og honning 

Salt og peber 

Smør til stegning 

 

 

 

Fremgangsma de 

Start med at vaske kartoflerne, og kom dem 

herefter i en gryde med vand, der bringes i 

kog. 

Imens tages 6-8 blade af hvidka len. De snit-

tes i fine stykker, og kommes i en ska l. Gule-

roden (en stor eller to sma ) skrælles og ri-

ves, og 3 dl creme fraiche kommes oven i 

sammen med salt og peber. Det hele røres 

rundt og smages til, og efterlades for at 

trække pa  køl. Hvis du har varerne, kan du 

ogsa  smage til med sennep og honning. Por-

tionen skulle gerne være stor nok til at ræk-

ke i 2-3 dage, men ellers ma  man investere i 

en gulerod mere og lave en til portion (der 

er lidt creme fraiche til overs). 

Fjern skindet pa  laksen. Hak den derefter i 

stykker, og brug kniven til at hakke den 5-

10 gange, eller indtil den har konsistens af 

en fars. Man kan mærke na r man begynder 

at have en sammenhængende masse istedet 

for en masse kødstykker. 

Hak løget fint, og kom det hele (inkl. laksen) 

i en ska l, og bland det med et æg, samt salt 

og peber. Det hele røres sammen, og mel og 

mælk hældes i for at tilpasse konsistensen, 

som i en almindelig frikadellefars. 

Smør smeltes i en pande, og der formes fri-

kadeller af farsen. De steges pa  begge sider 

til de er gyldne.  

Na r kartoflerne er kogt hældes vandet fra. 

Smør smeltes i en ny pande, og kartoflerne 

kommes i. Lad dem stege i 7-10 minutter 

ved middelhøj varme. Fiskefrikadellerne 

lægges pa  en tallerken sammen med kartof-

lerne og anrettes med coleslaw.  

 

Genbrug af ingredienser 

Den overskydende mad og ingredienser til 

denne ret, kan bruges til mange andre lækre 

retter, sa  du undga r at spilde gode ra varer 

og dejlig mad.  

 Hvis der er laksefrikadeller til overs 

kan de bruges som pa læg, evt. sam-

men med coleslawen. 

 Af kartoflerne kan du lave nogle læk-

re røsti - sa  fa r du ogsa  brugt æg, mel 

og mælk. Disse kan ogsa  helt sikkert 

serveres med resten af coleslawen.  

 Du har næsten med sikkerhed ogsa  

hvidka l og gulerødder i overskud. 

Disse kan med stor fordel bruges til 

en lækker wokret.  

 Kartoflerne kan ogsa  koges, skæres 

ud i mindre stykker, og bruges i en 

æggekage med løg. Til denne ret fa r 

man ogsa  brugt æggene og løgene. 

    Louise P-20 

NybroTidendes madklumme: 

Mad efter års-
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VETAMINBOMBER– Ingefærshots 

Som led i at bekæmpe madspild, og samtidig 

hjælpe sultende verden over, åbner Folke-

kirkens Nødhjælp i samarbejde med orga-

nisationen Wefood, Danmarks første butik 

med overskudsmad.  

 

I butikken sælges varer, der ikke kan sælges til 

fuld pris, fordi de har passeret mindst-holdbar

-til datoen, er forkert mærkede eller i beskad-

iget emballage, men som alle lever op til føde-

varemyndighedernes krav. Den nye butik åb-

ner mandag d. 22. februar. Kl. 10 på Amager-

brogade 151 i København.  

Wefood drives af frivillige, og overskuddet fra 

butikken går til Folkekirkens Nødhjælps arbej-

de i verdens fattigste lande.  

 

Den store udfordring 

Butikken har dog haft en del udfordringer i 

opstartsfasen, hvor den største har været 

skatteteknisk, i og med at loven siger, at butik-

kerne skal betale moms af en overskudsvares 

værdi, hvis de vælger at forære den væk. Hvis 

butikkerne derimod vælger at smide varen ud, 

er det ganske gratis, hvormed det er nemme-

re for den enkelte butik at smide varerne i 

affaldscontaineren end at give dem væk. 

Dansk Supermarked Group (ejer af føtex, 

Netto og Bilka) har fungeret som sparrings-

partner for etableringen af Wefood, og de har 

muliggjort butikkens åbning ved at presse på 

for at få ændret lovgivningen på både moms- 

og fødevareområdet. 

 

Wefood: supermarked med overskudsmad 

To Good To Go er en tjeneste, der skal være 

med til at reducere madspil, ved at hjælpe 

restauranter med at sælge deres overskyd-

ende mad billigt lige inden lukketid. Tjene-

sten findes som gratis App til både Iphone og 

Android, og har også et website og en Face-

bookside.  

Tjenesten fungerer på den måde, at du via 

Appen eller websitet, kan indtaste din place-

ring, og det vil fremgå, hvilke restauranter der 

er i nærheden af dig. Vælg en restaurant du 

kan lide, og bestil det antal bokse du ønsker. 

Følg derefter de næste felter. Når du er fær-

dig, vil du modtage en mail, hvis du er på 

nettet. Hvis du er på appen, vil du finde din 

kvittering  under ”mine køb“. Ankom til re-

stauranten i det angivne tidspunkt, og vis din 

kvittering/e-mail for at få din takeawayboks! 

En boks koster typisk mellem 20 og 45 kr., 

hvilket må siges at være super billigt, og der-

for ideelt for studerende.  

Ved at benytte sig af tjenesten undgår du, at 

restauranter smider gode fødevarer direkte i 

skraldespanden – den lækre mad havner i 

stedet i din mave. Du kan altså både nyde 

lækker mad, og hjælpe miljøet, og så endda 

til billige penge – så biver det vist ikke bedre. 

 

Vision 

Too Good To Go’s vision er at reducere 

madspild ved at hjælpe restauranter med at 

sælge deres overskud af fødevarer. Det hjæl-

per miljøet, samfundet, økonomien og vores 

fælles fremtid 

 

  

’Too Good To Go’  

Sådan gør du 

Download appen  

Vælg restaurant 

GPS finder automatisk, den restaurant der 

er tættest på dig (du kan også manuelt 

indtaste dine oplysninger) 

Kom i det angivne tidsrum 

Vis din kvittering 

Fyld din boks med dejlig mad – og nyd det! 

Retningslinjer 

Ankom i den angivne tid - hvis du kommer 

før tid, kan der stadig være gæster i restau-

ranten, og hvis du kommer efter, kan restau-

ranten være lukket. 

Vent udenfor restauranten, hvis du kommer 

for tidligt - Restauranten værdsætter, at du 

venter udenfor, hvis du kommer før tid, da 

de skal fokusere på deres aktuelle gæster, og 

for mange mennesker vil være besværligt for 

personalet. 

Fyld kun den ene side af boksen - Boksen er 

lavet til at lukke, så hvis du vil have mere 

mad, må du købe en boks mere. 

Medbring din egen pose og bestik - Vi forsø-

ger at belaste miljøet så lidt som muligt 

Vær høflig og del dine erfaringer med andre 
- Hils på personalet med et smil, og del en 
positiv oplevelse med de andre gæster.  

Fakta om Wefood 

 

Butikken vil både være for 

dem, der vil handle på grund 

af lave priser og for dem, der 

bare er imod spild af mad.  

 

Overskuddet vil gå til Folkekirkens Nødhjælps 

arbejde med at bekæmpe sult i nogle af ver-

dens fattigste lande. 

 

Varerne vil blive solgt ca. 30-50 procent billige-

re end i almindelige supermarkeder, og vare-

sortimentet bliver blandt andet brød, frugt og 

grøntsager, mejeriprodukter og udvalgte kolo-

nialvarer. 

 

Hvis den første butik bliver en succes, planlæg-

ger Folkekirkens Nødhjælp at åbner flere butik-

ker landet over. 

  Louise P-20 

 Louise P-20 



N Y B R O  T I D E N D E  M A R T S  2 0 1 6  

Side 12 

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 

Na r snakken falder pa  Leonardi Dicaprio, sa  

er et af de helt store samtale emner altid, at 

manden endnu ikke har vundet en Oscar. 

Dette er der i sig selv ikke noget særligt ved, 

gud ved hvor mange skuespillere, der kan 

leve op til den samme sætning.  

Leonardi Dicaprio er dog ikke her hvem 

som helst i Hollywood. Fa  skuespillere har 

været med i sa  mange store  og succesfulde 

film som  skuespilleren med de italienske og 

tyske rødder. Jeg nævner i flæng film som 

Titanic, Gangs of New York, Catch Me If You 

Can, The Aviator, The Departed, Blood Dia-

mond, Body of Lies, Revolutionary Road, 

Shutter Island, Inception og i de senere a r 

film som Django Unchained, The Great Gats-

by og The Wolf of Wall Street.  

Netop nu, i dagene før dette a rs Oscar udde-

ling, er der igen i den grad gang i snakken. I 

a r er Leonardo Dicaprio nomineret til en 

Oscar for bedste ”Actor in a Leading Role” i 

filmen ”The Revenant”.  

Hvorvidt han tildeles statuetten i denne 

omgang er endnu uvist. Ligegyldigt hvor 

højt han dog anses i nogle kredse, sa  har det 

faktisk generelt været sma t med personlig 

hæder til den ellers berømte skuespiller.  

Til trods for at have været nomineret til en 

Golden Globe hele ni gange, sa  har han kun 

vundet prisen to gange, e n gang for ”Bedste 

skuespiller” i filmen ”The Aviator” og e n 

gang for ”Bedste skuespil” i filmen ”The 

Wolf of Wallstreet”.  

Har du overvejet at følge med i dette a rs 

Oscar uddeling? Sa  tænd fjernsynet søndag 

aften kl 23:15 og zap til TV2. Her følger de 

festivallen og uddelingen af de forskellige 

priser hele natten. Har du brug for opvarm-

ning, sa  viser TV2 desuden ”12 Years a Sla-

ve” fra kl 21:00 samme aften. Denne film—

ganske vist uden Leonardo Dicaprio—vandt 

tilbage i a r 2014 adskillige priser, her-

iblandt flere Oscars. Hvis ikke du allerede 

har set den, sa  er det helt sikkert tid nu! 

Leo for fann’ - er det tid til en Oscar? 

 

1.3 Justin Biebers Fødselsdag (1994)  
5.4 Taste a Uniquw DSE Craft Beer for Free, S-Huset. Søg på 
fb.  
8.8 DSE Hands Out Free Sandwiches, S-Huset. Søg på fb.  
8.3 Kvindernes Kampdag 
16-17.3 DSE Messe Lyngby. Din chance for at få kontakt og 
føling med erhvervslivet!  
17.4 Film: KUNG FU PANDA 3  
24.3 Film: BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE 
28.3 Rasmus Seebachs Fødselsdag (1980) 

 

 

 

Find 15 fejl!  



 


