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Har du husket din strips? 
Cykeloprydningen står for døren. Husk derfor at sætte 
strips på alle dine ejendele i og omkring cykelskurene! 

Søndag d. 8. maj er det tid til årets cykelopryd-
ning. Kom derfor gerne og giv en hånd med, sådan 
at vi hurtigt og effektivt kan få gjort vores kære 
kollegium til et pænere sted forud for sommeren. 
 
Som et led i cykeloprydningen er det naturligvis 
vigtigt, at du husker også selv at markere dine 
cykler mm. i og omkring cykelskurene. Dette gør 

du med din udleverede blå strips. Mangler du fle-
re, så kan disse fås hos Lars Kaj i hans åbningstid. 
 
Efter indsamlingen vil politiet hurtigst muligt 
afhente alle de indsamlede cykler. Det er ulovligt 
at tage af disse cykler, medmindre du kan fremvi-
se en gyldig kvittering på at den er din 
(indeholdende stelnummer). 

Er du vores nye redaktør? 

Side 4 

Introkurser i kano og kajak 

Side 11 

Fra 1. maj er det planen, at køkkenkasse-

betalingen bliver opkrævet samtidig med 

huslejen. Der skal stemmes om beløbets 

størrelse, da det skal være det samme pa  

tværs af alle gange.  

Thomas: Budgettet for de aktives julefro-

kost blev overholdt. Der blev brugt 

11.246,58 kroner. 

Derfor stemmes der om at køkkenkassens 

ma nedlige beløb skal være 30 kroner.  

Tobias: der er stor sandsynlighed for, at 

der indenfor 6 ma neder skal vælges en ny 

beboerra dsformand. Da jeg med stor 

sandsynlighed fraflytter kollegiet. 

Michael ga r af og Ask M47 overtager po-

sten, som formand for Kano-

kajakklubben.  

Kældercafe en: Vi justerer lidt pa  priserne i 

april og fokuserer fremadrettet pa  at højne 

omsætningen ved hver a bning. Hertil mod-

tager vi gerne forslag og ide er. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde;  

Tirsdag d. 3. maj klokken 19.00 

ST-flytter ind igen 

Side 3 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, S06 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum 

Rasmus, S21(næstformand) Jakob Jensen, S06 Ask, M47 Andreas L31 

Ea, D63 (suppleant)      

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær  Maja, J16 Rasmus, A38 

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 Lukas, J32 

  tidende@nybro.dk     

EF-lige:           Nybro Kagefestival FC Nybro 

  Sekretariatsgruppen/fremleje Maria, D60 Casper, E35 

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 

                     Lukas, J32 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 50 53 43 46   

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

                    Mads, M51 (sup.) Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.:  LM-kælder 

LM-lige:         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:      Christoffer, L07   Beboerrådsrepræsentant: Tobias, J21  

  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 

 
 

 

 

 

 

 

ST flytter ind igen 

 

 

ST flytter tilbage, men over halvdelen 

ved faktisk ikke hvad de skal flytte til-

bage til?! 

25 ud af 18 

Det er lidt komisk, at der skulle gå næsten et 
år, inden ST køkkenerne blev færdigt renove-
rede. Hvad der også er komisk er, at 25 ud af 
de 43 fra ST faktisk ikke ved hvad det vil sige 
at bo på et ”rigtigt” køkken.  

Den største forandring for de gamle beboere 
vil være de mere firkantede vaske, rene skabe,  
rene vinduer og emhætter der virker og hæn-
ger så højt men ikke banker hovedet ind i hjør-
nerne. Udover dette er der ikke meget der er 
lavet om i design eller farver end før.  

For de ”nye” beboere bliver den største om-
væltning nok, at der ikke længere er opvaske-
maskiner! Det kommer også til at være en 
forandring at pavillon køkkenet stort set altid 
var aktivt, ikke så underligt når man er 43 + 
venner og kærester der deler. Det var normalt 
med 15 personer der sad i køkkenet en hver-
dagsaften. Det kommer muligvis til at føles lidt 
tomt og stille for mange.   

Vil holde fast i sammenholdet 

Om du er Lige eller Ulige har ikke betydet no-
get i lang tid. ST er blevet én og mange gode 
venskaber og oplevelser er delt gennem det 
sidste lille år. Det er tydeligt det ikke er STs 
hensigt at opdele sig til Lige og Ulige igen, men 
snarere at bibeholde fællesskabet.  

Der er planer om at holde en månedlig fælles-
middag, fælles fester, ture og fra nu af er tag-

terrassen blevet et fællesprojekt og budget 
med fælles have, grill mm.  Før var der 2*2 
køkkener, nu bliver det mere 4*1 og sikkert en 
del mere trappe renderi mellem etagerne.  

Kluns og nykøb 

Der er skabe og komfur på køkkenerne, ellers 
er lokalerne efterladt tomme til fri indretning. 
Den seneste mdr. har alle haft øjne og øre 
åbne ift. at skaffe sofaer og køkkenudstyr. Det 
lader til at der i start maj vil være 4 køkkener, 
med sofaer, stole og borde i alle rum. Dog er 
TV, musikanlæg, krydderihylder, køkkenred-
skaber, billeder til vægge, grill, havemøbler på 
listen. Der er heldigvis en god portion forsik-
ringsenge, der kan gøre køkkenerne hjemmeli-
ge og funktionsdygtige igen.  

Beboernes version 

Nybro Tidende lod nogle af de ”gamle” beboe-
re skrive om deres mest mindesværte oplevel-
ser  siden 12 maj og hvad de glæder sig mest 
til ved at flytte tilbage på køkkenerne?!?! 

Ditlev, ST-Ulige, ”Gammel” beboer. Nu har 
hele forløbet, siden branden og til i dag, kun 
varet sølle 11 og en halv måned eller 348 da-
ge, og jeg kan kun sige at jeg er ovenud impo-
neret over effektiviteten af håndværkerne, 
imponeret af DB’s ordenssans bare det fak-
tum, at vi ikke på noget tidspunkt er havnet i 
en situation, hvor køkkenerne har stået tom-
me og indflytningsklar i mere end en måned 
fordi der manglede småting som skabslåger.  

Derudover var det opløftende at blive vækket 
hver morgen til lyden af hårdtarbejdende 
håndværkere, som forløbet skred hen skiftede 

dette mere til flere timers morgenkaffer, men 
morgenmaden er jo også det vigtigste måltid 
på dagen.  

Spøg til side, når alt kommer til alt så er køkke-
nerne rigtigt fine, og hvis nogen rent faktisk 
fortjener rod, så er det skadesservicefirmaet 
CURA A/S”.  

Tore, ST, ”Ny” beboer. ”Kun 5 meter at gå for 
at hente mælk”.  

Rasmus, ST– Ulige, ”Gammel” beboer. ”Ingen 
regn eller sne på vej derud, udsugning, fred og 
ro fra alle dem der er på ST-lige!! ;) ”.  

Fredrik, ST, ”ny” beboer. ”Behøver ikke læn-
gere tage sko på for at gå i køkkenet :)”.  

Christian, ST– Lige, ”Gammel” beboer. ”Skal 
ikke vrikke om for 117. gang mellem pallerne 
på vej ud til køkkenet! Udsigten fra de nye 
køkkener er !!!”.  

Aviaja, ST-lige, ”Gammel” beboer. ”Det er 
temmelig mærkeligt at have et køkken igen”.  

 

BONUS INFO: Rygtet siger; at nu hvor ST 

ikke fik holdt forårsfest kommer der i 

stedet en SOMMERFEST! 

ST flytter ind igen 

ST flytter tilbage, men over halvdelen 

ved faktisk ikke hvad de skal flytte til-

bage til?! 

25 ud af 18 

Det er lidt komisk, at der skulle gå næsten et 
år, inden ST køkkenerne blev færdigt renove-
rede. Hvad der også er komisk er, at 25 ud af 
de 43 fra ST faktisk ikke ved hvad det vil sige 
at bo på et ”rigtigt” køkken.  

Den største forandring for de gamle beboere 
vil være de mere firkantede vaske, rene skabe,  
rene vinduer og emhætter der virker og hæn-
ger så højt men ikke banker hovedet ind i hjør-
nerne. Udover dette er der ikke meget der er 
lavet om i design eller farver end før.  

For de ”nye” beboere bliver den største om-
væltning nok, at der ikke længere er opvaske-
maskiner! Det kommer også til at være en 
forandring at pavillon køkkenet stort set altid 
var aktivt, ikke så underligt når man er 43 + 
venner og kærester der deler. Det var normalt 
med 15 personer der sad i køkkenet en hver-
dagsaften. Det kommer muligvis til at føles lidt 
tomt og stille for mange.   

Vil holde fast i sammenholdet 

Om du er Lige eller Ulige har ikke betydet no-
get i lang tid. ST er blevet én og mange gode 
venskaber og oplevelser er delt gennem det 
sidste lille år. Det er tydeligt det ikke er STs 
hensigt at opdele sig til Lige og Ulige igen, men 
snarere at bibeholde fællesskabet.  

Der er planer om at holde en månedlig fælles-

middag, fælles fester, ture og fra nu af er tag-
terrassen blevet et fællesprojekt og budget 
med fælles have, grill mm.  Før var der 2*2 
køkkener, nu bliver det mere 4*1 og sikkert en 
del mere trappe renderi mellem etagerne.  

Kluns og nykøb 

Der er skabe og komfur på køkkenerne, ellers 
er lokalerne efterladt tomme til fri indretning. 
Den seneste mdr. har alle haft øjne og øre 
åbne ift. at skaffe sofaer og køkkenudstyr. Det 
lader til at der i start maj vil være 4 køkkener, 
med sofaer, stole og borde i alle rum. Dog er 
TV, musikanlæg, krydderihylder, køkkenred-
skaber, billeder til vægge, grill, havemøbler på 
listen. Der er heldigvis en god portion forsik-
ringsenge, der kan gøre køkkenerne hjemmeli-
ge og funktionsdygtige igen.  

Beboernes version 

Nybro Tidende lod nogle af de ”gamle” beboe-
re skrive om deres mest mindesværte oplevel-
ser  siden 12 maj og hvad de glæder sig mest 
til ved at flytte tilbage på køkkenerne?!?! 

Ditlev, ST-Ulige, ”Gammel” beboer. Nu har 
hele forløbet, siden branden og til i dag, kun 
varet sølle 11 og en halv måned eller 348 da-
ge, og jeg kan kun sige at jeg er ovenud impo-
neret over effektiviteten af håndværkerne, 
imponeret af DB’s ordenssans bare det fak-
tum, at vi ikke på noget tidspunkt er havnet i 
en situation, hvor køkkenerne har stået tom-
me og indflytningsklar i mere end en måned 
fordi der manglede småting som skabslåger.  

Derudover var det opløftende at blive vækket 

hver morgen til lyden af hårdtarbejdende 
håndværkere, som forløbet skred hen skiftede 
dette mere til flere timers morgenkaffer, men 
morgenmaden er jo også det vigtigste måltid 
på dagen.  

Spøg til side, når alt kommer til alt så er køkke-
nerne rigtigt fine, og hvis nogen rent faktisk 
fortjener rod, så er det skadesservicefirmaet 
CURA A/S”.  

Tore, ST, ”Ny” beboer. ”Kun 5 meter at gå for 
at hente mælk”.  

Rasmus, ST– Ulige, ”Gammel” beboer. ”Ingen 
regn eller sne på vej derud, udsugning, fred og 
ro fra alle dem der er på ST-lige!! ;) ”.  

Fredrik, ST, ”ny” beboer. ”Behøver ikke læn-
gere tage sko på for at gå i køkkenet :)”.  

Christian, ST– Lige, ”Gammel” beboer. ”Skal 
ikke vrikke om for 117. gang mellem pallerne 
på vej ud til køkkenet! Udsigten fra de nye 
køkkener er !!!”.  

BONUS INFO: Rygtet siger; at nu hvor ST 

ikke fik holdt forårsfest kommer der i 

stedet en SOMMERFEST! 
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Side 4 

Sex & Samfund 
Rationalisering: Er en sjælelig mekanisme, der består i, at man lægger hovedvægten på et mere acceptabelt motiv fremfor på et 
mere egentligt. Hvis en mand med store racefordomme fx. Siger: >> Når jeg fraråder min søster at gifte sig med en neger, er det ikke 
fordi jeg har noget imod negere, men fordi lige børn leger bedst << - så gør han sine motiver mere fornuftsbetonede og mindre fø-
lelsesbetonede end de faktisk er—så rationaliserer han.—Det kan gøres meget dygtigt. Vi rationa-
liserer alle.  
 
Rectum: Er det latinske ord for endetarm. Se også Anal.  
 
Rengøringsdille: Er et godt exempel på den mere eller mindre fikse måde, et behov kan få ud-
løb på (se også erotografomani). Udpræget rengøringsvandvid har ofte vist sig at være en lyst til 
at beskæftige sig med snavs—En glæde ved at have med snavs at gøre. Det er en slags rationali-
sering af dette motiv, idet den rengøringsfanatiske, der hævder at afsky snavs, gennem rengøring 
for lov til at beskæftige sig med snavset. Der findes kvinder, der tager udskylning mange gange 
dagligt. Det giver dem mulighed for at beskæftige sig med kønsorganerne på en helt igennem 
lovlig måde, som selv den mest moralske ikke kan tage anstød af.  
 
Romantik: Fornuftige og ellers frisindede mennesker argumenterer tit mod sexualoplysning. De 
mener, at oplysning dræber det romantiske og mystiske, der er så charmerende ved kærlighe-
den... Hvem har i øvrigt bevist, at oplysning dræber romantikken? Man nyder da ikke et stykke 
med hummersalat mindre, fordi man får af vide, at det indeholder 270 kalorier.—Hvis viden 
ødelægger romantikken, hvad så med kærlighedslivet hos de arme læger, der har studeret 
anatomi? 
 
Ros: Vi ved allesammen fra os selv, hvor opmuntrende det er at blive rost. Den viden burde 
gøre os mere rosende overfor andre.  
 
Røre ved: Se petting, Erogene Zoner, Forestillinger og Pirring.  
Brain Gym: A, 11 ombytninger.  B. 16 = 2^4 = 4^2 . C, 3 og 7. Både 3, 7, 37 og 73 er primtal.   

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Kollegiets interne blad udarbejdes i øjeblik-
ket af tre redaktører og en enkelt oversæt-
ter. Snart er det dog tid til fornyelse, da den 
ene redaktør, nemlig undertegnede, siger 
farvel efter sommerferien.  
Af denne a rsag, sa  indleder vi hermed jag-
ten pa  afløseren.  

Som redaktør pa  NybroTidende er man an-
sat af beboerra det. Dette betyder, at man fa r 
løn for det arbejde man udfører for bladet. 
Tiden man bruger noterer man selv, hvilket 
passer meget godt med stilen pa  arbejdet 
generelt. Der er nemlig tale om et meget 
fleksibelt arbejde, hvor du i høj grad selv 
styrer, hvorna r du fa r udfærdiget dine dele 
af bladet. 

Bladet omhandler langt hen ad vejen kolle-
giet og hvad der sker pa  kollegiet i løbet af 
a ret. Alligevel er dette ikke en hindring for 
at skrive om andet ogsa . Dette ses fx ogsa  i 
blandet pa  nuværende tidspunkt. Du har 
derfor selv stor indflydelse pa , hvad du 
kommer til at skrive om i hver ma ned. 

Der er en række krav til NybroTidende fra 
kollegiets side. Der skal sa ledes udgives et 
blad i hver ma ned, pa nær januar, juli og 

august. I de resterende ma neder skal bladet 
udgives senest 4 dage før det kommende 
beboerra dsmøde. 

Fra redaktionens side ønsker vi hurtigst 
muligt at finde en ny person, sa dan at denne 
kan na  at være med i forløbet sa  tidligt som 
muligt. Er du interesseret men først fra efter 
sommerferien, sa  skal dette dog ikke holde 

dig tilbage fra at søge, da denne løsning og-
sa  kan accepteres. 

Arbejdstiden varierer meget, men 5-15 ti-
mer om ma neden er det typiske. Arbejdsop-
gaverne aftales i fællesskab og tager højde 
for dine personlige behov. 

NybroTidende søger en ny redaktør 

Interesseret? Skriv til tidende@nybro.dk 
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Side 6 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Tilstede: Ask M47, Frederik N29, Rasmus 

A38, Thomas E23, Rene M43, Johanne K46, 

Lea H50, Tobias J21, Rasmus S21, Katja P32, 

Benjamin B51, Troels O07, John varmecen-

tral, Kasper R66, Michael K43, Jakob S06, Ea 

D63 

Fremmødte: 

Valg af ordstyrer og sprog  

Tobias, Dansk 

Antal stemmeberettigede  

12 stemmeberettigede 

Godkendelse af referat fra sidste beboer-

ra dsmøde 

Referatet godkendes 

Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendes 

Økonomi 

Jakob har snakket med Alexander. 

Beløbet pa  de to konti kendes ikke af Jakob. 

Siden sidste beboerra dsmøde har der været 

en udbetaling til Musikklubben. Desuden 

har der været udgifter i forhold til udbeta-

ling af Løn. 

Øvrige meddelelser 

Thomas: Budgettet for de aktives julefro-

kost blev overholdt. Der blev brugt 

11.246,58 kroner. 

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

Referatet blev ikke gennemga et, ved dette 

møde. 

Indkommende punkter 

Formandsskifte i Haveforeningen (I) 

V. Rasmus Simling Kristensen A38 

Haveforeningen ønsker at informere bebo-

erra det om, at formandsposten for Havefor-

eningen ved enstemmighed pa  havemøde d. 

29/2 er overga et fra Lea Reime L02 til Ras-

mus Simling Kristensen A38. 

Rasmus præsenteres for beboerra det. 

Rådighedsbeløb til Haveforeningen(V) 

V. Rasmus Simling Kristensen A38 

Sidste a r indkøbte Haveforeningen nye red-

skaber til haverne. Vi har i den forbindelse 

stadig en regning pa  189kr fra Harald Ny-

borg (dateret 10/4-15), som vi meget gerne 

vil have dækket (vedhæftet). 

 

Vi vil fremadrettet gerne søge om et ra dig-

hedsbeløb pa  2000kr, som kan bruges til 

nye redskaber og forbedringer af haverne i 

2016 (vi er blandt andet i gang med at fa  

markeret haverne bedre med markerings-

pæle). 

Der søges sa ledes i alt 2189 kroner til Have-

foreningen. 

Der stemmes om haveklubben skal have det 

beløb de søger 

For: 12, Imod: 0, Blank: 0 

Der stemmes for at Haveklubben kan fa , 

udbetalt ra dighedsbeløbet samt betalt deres 

regning. 

Jakob Jensen nævner at der fortsat ønskes 

et regelsæt for udbetalingen af klubbernes 

ra dighedsbeløb. Tobias undersøger dette 

nærmere. 

Ny kano- kajakklub formand(I) 

V. Michael Folkmann K43 

Da jeg ikke længere besidder tiden til, at 

tage mig af rollen som formand for kano-

klubben, sa  fratræder jeg. Der bør derfor 

vælges en ny formand. 

Michael ga r af og Ask M47 overtager posten, 

som formand for Kano-kajakklubben 

Forbedring af fælleskøkkenerne (D) 

V. Benjamin Haubye B51 

Se bilag 

Forslag at køkkenet kan søge om et en-

gangsbeløb/ engangsydelse pa  800 kr, kan 

bruges til service eller inventarer til køkke-

net. Skal bruges til at forbedre køkkenet. 

Klubberne har ra dighedsbeløb, derfor bør 

de enkelte køkkener ogsa  fa  nogle penge. 

Der blev diskuteret om hvordan, denne ud-

betaling i praksis skulle fungere. Udover det 

praktiske blev det endvidere diskuteret om, 

det ikke er Køkkenkassen der skal bruges til 

at købe ting til de enkelte køkkener.  

Der var dog bred enighed om, at forslaget 

var en god ide, da det giver mening at kunne 

fa  udbetalt, en engangsydelse til at forbedre 

de enkelte køkkener. Der skal dog laves et 

system, for hvordan pengene skal udbetales. 

Derfor valgte beboerra det at stemme for 

følgende: 

Der stemmes om at alle køkkener i a r kan 

søge om 800 kroner for at fa  dækket køk-

keninventar, som skal godkendes af kasser.  

For: 9, Imod: 2, Blank: 1 

Forslaget er hermed vedtaget. 

Á conto-beløb til køkkenkassebetaling 

via huslejen 

V. Rasmus Lau, Bestyrelsen. 

Fra 1. maj er det planen, at køkkenkassebe-

talingen bliver opkrævet samtidig med hus-

lejen. Der skal stemmes om beløbets størrel-

se, da det skal være det samme pa  tværs af 

alle gange. 

Det blev pa  mødet i februar tilkendegivet, at 

beløbene pt. ligger pa  20-40 kr./beboer. 

Køkkenerne bedes finde ud af hvor stort 

beløbet foretrækkes at være, samt hvad det 

minimum skal være, for at gangens regn-

skab kan løbe rundt. 

Vi skal diskutere om hvordan det skal gøres 

og hvad beløbet skal være. 

Beboerra det valgte at høre hvert beboer-

ra dsmedlem, hvad deres køkken betaler om 

ma neden. 

Deraf blev det besluttet at tage gennemsnit-

tet af dette. ( se bilag) 

Derfor kom beboerra det frem til beløbet 30 

Kroner. 

Der blev diskuteret om beløbet skulle hæves 

til 35 kroner, dette var der dog ikke enighed 

om. 

Derfor stemmes der om at køkkenkassens 

ma nedlige beløb skal være 30 kroner.  

For: 10, Imod: 1, Blank: 1 

30 kroner er det faste beløb der skal betales. 

Ny kasser(I) 

V.  Jakob Rahr Bork Jensen S06 

Jeg trækker mig hermed som NYK\'s kasser, 

hvorfor der skal findes en ny. 

Jeg har adgang til lønsystemet, men endnu 

ikke kontiene. Alle de papirer jeg har skaffet 

til adgang af konti kan fortsat bruges af en 

ny kasser. 

Der mangler stadig to underskrifter for be-

boerra dsmedlemmerne.  

Selve lønsystemet er klart og simpelt. 

Hvis der ikke findes en ny, ma  der køres 

uden en kasser. 

Kasper R66 er den nye kasser 

KælderCaféens budget for 2016(I) 

V.  Jakob Rahr Bork Jensen S06, Barformand 

Referat af beboerrådsmøde 
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Vi har lavet et meget pessimistisk budget 

for 2016, hvoraf resultatet ogsa  fremga r 

meget negativt. Vi deler dette for at spille 

med a bne kort. 

Sammenholdes budgettet med resultatet for 

første kvartal, sa  ga r det langt bedre økono-

misk, end hvad budgettet foreskriver. 

Vi justerer lidt pa  priserne i april og fokuse-

rer fremadrettet pa  at højne omsætningen 

ved hver a bning. Hertil modtager vi gerne 

forslag og ide er. 

Se bilag. 

Budgettet ser meget negativt ud. Tallene er 

ikke de reelle tal, men der er taget de høje-

ste tal. 

Økonomien er ret presset, men den er ikke i 

minus. Kældercafeen har haft en ha rd ma -

ned med store regninger. Men det forventes 

at se bedre ud, na r vi rammer de bedre ma -

neder. 

Kældercafe økonomi(I) 

V. Kasper Hansen, R66 

Gennemgang af Barens Økonomi for 1 kvar-

tal 2016 

+ eventuelle spørgsma l fra fremmødte  

Bilag viser regnskab for det første kvartal. 

Udgifterne er lidt utilregnelige. 

Regnskabet viser hvad penge ga r til og hvad 

der kommer ind. 

Februar og marts er stigende i indtægt. 

Der kommer en lille prisstigning pa  drink-

skortet. 

Det ser fornuftigt ud, og det vil formodes at 

det vil se bedre ud na r vi na r de bedre ma -

neder. 

Forslag til håndtering af køkkenkasse-

kontingent (D) 

V. Bestyrelsen. 

Se vedlagt bilag 

Na r vi ga r over til at KAB trækker pengene 

til køkkenkassen. 

KAB udbetaler til Nyk og kasseren udbetaler 

til den køkkenansvarlige. 

Der skal laves nogle procedure for hvordan 

det skal betales. 

Den køkkenansvarlige skal skrive under pa  

et dokument, sa  det kan bevises at personen 

er køkkenkasser. Det vil sige at det er køk-

kenets ansvar at berette hvis der er køkken-

kasser skift. 

Det blev foresla et at der laves et punkt til 

beboerra ds dagsordenen med indmeldelse/

udmeldelse af de enkelte køkkenkasserer. 

Hvis der er to køkkenkasser pa  gangen for-

sla s det, at der laves en intern aftale mellem 

de to køkkenkassere hvem der modtager 

pengene og fordeler disse. Ellers kan der 

laves to udbetalinger 

Netgruppen vil kunne lave en liste der sen-

des til kasseren, som sa  vil kunne se om 

køkkenets stadig er bosat pa  kollegiet. 

Der stemmes om, at der laves et punkt for 

indmeldelse/udmeldelse af køkkenkasse-

ren. Der laves en formular der underskrives 

af kasseren samt 10 fra køkkenet.  

For: 9, Imod: 0, Blank: 3 

Oversta ende forslag er hermed vedtaget. 

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

Ingen nye medlemmer eller udmeldelser 

Evt.  

Tobias: der er stor sandsynlighed for, at der 

indenfor 6 ma neder skal vælges en ny bebo-

erra dsformand. Da jeg med stor sandsynlig-

hed fraflytter kollegiet. 

Thomas: kommentarerer pa  Tobias’s punkt 

a  Beboerra dsformanden skal vælges pa  et 

beboermøde. 

Thomas forsla r at der udbetales penge til, at 

hjælpe ST efter branden. Der er bred enig-

hed om, ar dette er en god ide. Hvis ST øn-

sker dette, kan de indsende det som punkt 

til beboera dsmødet. 

Ask: Kan man fa  digitaliseret indmeldelse/

udmeldelse blanket til kano/kajak klubben. 

Der er enighed om at det er en god ide, Ask 

ga r videre med det, og prøver at finde ud af 

hvordan der kan udvikles et system til dette. 

Ny mødedato 

Tirsdag d. 3. maj klokken 19.00 

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

Beboerra det > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted. 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

Valg af ordstyrer og sprog  

Antal stemmeberettigede  

Godkendelse af referat fra sidste beboer-

ra dsmøde 

Godkendelse af dagsorden  

Økonomi 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

Indkommende punkter 

Forplejning til Cykeloprydning(V) 

V. Jakob Jensen S06 

Der afholdes cykel- og affaldsoprydning 

søndag d. 8. maj 2016. I forbindelse hermed 

plejer beboerra det at dække udgiften til 

forplejning pa  dagen i form af en pizza og 

sodavand til de fremmødte. Beløbets stør-

relse kan sa ledes ikke fastlægges, da det 

afhænger af antallet af fremmødte, men det 

bestræbes at omkostningerne holdes nede 

(fx ved køb af familiepizzaer). 

Fodboldholdene søger om penge til tur-

neringsgebyr, tilmeldingsgebyr og dom-

merudgifter(V) 

V. Malea Madsen S06 

Fodboldholdene søger om penge til turne-

ringsgebyr, tilmeldingsgebyr og dommerud-

gifter i alt 6375 kr - se bilag for mere in-

fo.Omra de med vedhæftede filer 

Se bilag 

Projekter til Filmklubben(V) 

v. Lukas Larsen J32 

Jeg har ledt efter en god projektor som jeg 

mener er den bedste til et overskueligt bud-

get. Projektoren er pt. pa  tilbud til 4500,- sat 

ned fra 5000,- 

Udover det søger jeg et ra dighedsbeløb pa  

500 kr. til projektor stativ/beslag ( i tilfælde 

af at den ikke passer med den der allerede 

hænger dernede), plakater, rengøringsmid-

ler og diverse, sa  vi kan fa  gjort filmkælde-

ren lidt hyggeligere at være i. 

Jeg har kigget pa  projektoren der hænger 

dernede, og det kan simpelthen ikke svare 

sig at skulle til at smide penge efter at lav e 

den. Derfor mener jeg det er bedst at købe 

en ny, da der dermed ogsa  følger en garanti 

med, skulle der opsta  problemer senere. 

KælderCaféen søger om rådighedsbeløb 

på 3.000 kr(V) 

http://www.nybro.dk
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CALASTETIC the new BLACK 

  

Glem Crossfit og pump indenfor, Ca-

listhenics og Street Workout er det nye 

sort!  

I kender ma ske nogle af dem: Muscles ups, 

en Pull up, hvor du fører bevægelsen videre 

og fa r overkrop over stagen med hjælp at 

triceps—og teknik! Flag, som vist pa  bille-

det. Sta  pa  hænder, ga  pa  hænder, lave arm-

bøjninger pa  hænder....  

En meget forenklet beskrivelse af ca-

listhenics er, at det ga r ud pa  at træne  krea-

tivt KUN ved brug af egen kropsvægt. 

Fedt koncept! Tænker man hvis man faktisk 

kan løfte sin egen kropsvægt. Virkelig nede-

ren og dumt, for langt de fleste som ikke 

liiiige kan holde sig vandret i luften og svin-

ge over i en ha ndstand. 

Hvad gør man så?  

Det fede er at en armbøjning ogsa  er en Cali-

shenics øvelse, det er squat ogsa  og purpees.  

Jeg troede personligt jeg var god til at finde 

pa  øvelser med egen kropsvægt, at jeg var 

god til at varierer og finde pa  nye udfordrin-

ger.  MEN… Jeg er blevet klogere!  

Begynder man at søge lidt pa :   

Hjemmesiden:  

www.calisthenic-movement.com/ 

Eller følger facebook siden:  

Men´s Health 

Vil du finde programmer for begyndere, 

teknik videoer og massere af gode videoer 

med øvelser du kan inspireres af!  

 Træning uden redskaber? 

Og sa  alligevel slet ikke. For det kræver i 

stor stil et stativ, hvis du er en af dem der 

kan løfte dig selv. Og helst et stativ med pla-

des oppe, under og i siderne, da øvelserne 

ofte kræver plads.  

Der findes mange pladser i København med 

mulighed for at klatre rundt bl.a. Amager 

strandpark, Nørrebro plads og Tuborg 

plads. Men HEY! Det kunne da være fedt at 

have vores eget stativ her pa  kollegiet? Sa  

kan træningen i sommer flyttes udenfor.   

EmS22 

v. Kældercafeen, Jakob Jensen 

Der er hvert a r adskillige ting i baren, der 

skal fornyes grundet naturligt slid. Ved at 

have et ra dighedsbeløb vil vi kunne sikre 

disse fornyelser kontinuerligt, i stedet for 

oftere at skulle lave større renoveringspro-

jekter. Vi søger derfor om et ra dighedsbeløb 

pa  3.000 kr (gerne højere). 

 

KælderCaféen søger 3395,00 kr til mate-

rialer til en sommerfest 

V. Kældercafeen, Jakob Jensen 

KælderCafe en ønsker at afholde en mindre 

sommerfest, da der ikke er nogen Nybrofe-

stival i a r. Se bilag for nærmere beskrivelse 

og et budget for det søgte beløb 

 

Se bilag 

Evt.  

Ny mødedato 

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

Beboerra det > Meld afbud, senest dagen før 

http://www.nybro.dk
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Klagenævnet vil gerne gøre kæledyrsejere 

opmærksomme pa , at der gælder nogle 

særlige regler for husdyrhold. 

Da vi har modtaget klager anga ende kæle-

dyr, er her reglerne for husdyrhold, da vi 

har fa et opfattelsen af, at de fleste beboe-

re ikke kender dem. 

 

I følge kollegiets husorden, §8, gælder: 

Ved husdyrhold skal der søges tilladelse 

til dette hos kollegiets inspektør (Lars 

Kaj). For at holde hund kræves der en 

gyldig ansvarsforsikring. For at holde kat-

te kræves mærkning enten med chip eller 

øremærkning, samt at kønsmodne han-

katte kastreres. Desuden skal kønsmodne 

hunkatte steriliseres eller være pa  p-

piller. 

Stk. 2 Alle husdyr skal være registrerede 

hos inspektøren. 

Stk. 3 Det er ikke tilladt at holde krybdyr, 

edderkopper samt husdyr, der ikke kan 

holdes pa  boligen. 

Stk. 4 Husdyrhold ma  kun finde sted, na r 

der ikke er sagligt begrundede protester 

fra gangens og de 

omkringliggende lejligheders øvrige be-

boere, jvf. dog stk. 8. Det er husdyrejerens 

ansvar at informere alle øvrige beboere 

pa  gangen i god tid før anskaffelsen af 

husdyr for derved at give mulighed for 

fremsættelse af sagligt begrundede prote-

ster. I tvivlstilfælde afgør beboerra det 

sammen med klagenævnte hvorvidt en 

protest er sagligt begrundet eller ej. 

Stk. 5 Husdyrejere er ansvarlige for at 

deres husdyr ikke er til gene for kollegiets 

øvrige beboere. 

Stk. 6 Husdyr ma  kun opholde sig pa  køk-

kenet efter accept fra køkkenets øvrige 

beboere. 

Stk. 7 Husdyr ma  ikke medtages i kollegi-

ets vaskeri. 

Stk. 8 Husdyrejere skal selv fjerne ekskre-

menter fra deres husdyr. 

Stk. 9 Hundeejere skal pa  kollegiets omra -

de til enhver tid holde deres hund i snor. 

Stk.10 Luftning af hunde skal forega  uden 

for kollegiets omra de. 

 

Vi vil især lægge vægt pa  stk. 5, 6, 8 og 9, 

da det er disse der er til særlig gene for 

andre beboere. 

 

Hvis du, som kollegianer, føler dig generet 

af et husdyr, bedes du kontakte husdyr-

ejeren og gøre denne opmærksom pa  pro-

blemet og evt. overtrædelser af ovensta -

ende paragraf. Hvis husdyrejeren ikke 

ændrer adfærd, kan du sende en klage til 

Klagenævnet pa  klage@nybro.dk. 

 

Billede: https://

howthehelldidienduphe-

re.files.wordpress.com/2013/01/dog-no-

pooping-sign-on-my-lawn.jpg 

 Klagenævnet 

Cykeloprydning v. Lars Kajs kontor kl 10:00  

mailto:klage@nybro.dk
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Nu når sommeren (langsomt) nærmer 

sig, kan man få lyst til lidt mere let og 

frisk mad. Koldskål er en super lækker 

og nem ret, som man både kan spise som 

hovedret, dessert og som et lille mellem-

måltid.  

 

Koldskål med citron (til 4 personer) 

Ingredienser 

4 pasteuriserede æggeblommer 

5 spsk. sukker 

1 spsk. vaniljesukker 

1 l kærnemælk 

3 dl ymer 

Citron 

 

Fremgangsma de 

Pisk æggeblommer, sukker og vaniljesukker 

til en lys og luftig masse. 

Rør derefter kærnemælk og tykmælk godt 

sammen med ægge/sukker-massen. Riv 

citronskallen fint og tilsæt den koldska len. 

Smag til med citronsaft, til den har fa et en 

passende syrlighed og rette smag. 

Stil koldska len tildækket i køleskabet indtil 

servering.  

Hvis du slet ikke kan vente, kan koldka len 

ogsa  sagtens spises  

med det samme! 

 

Kammerjunker 

Ingredienser  

275 g hvedemel 

125 g smør 

100 g sukker 

1 tsk. bagepulver  

reven skal af 1 citron 

½ dl mælk 

1 æg 

 

Fremgangsma de 

Hak mel og smør sam-

men til en grynet masse. 

Bland sukker, bagepul-

ver og reven citronskal i. 

Pisk mælk og æg let 

sammen, hæld det i og ælt dejen sammen.  

Tril dejen i stænger, og skær den i sma  styk-

ker. Form stykkerne til kugler og sæt dem 

pa  en bageplade.  

Bag kammerjunkerne ved 225 grader i ca. 

10 min. Skær herefter kammerjunkerne 

igennem og læg dem pa  pladen med skære-

fladen opad. Tør dem ved eftervarmen i 25-

30 minutter.  

 

Server koldka len med de lækre kammerjun-

ker, og guf sa  bare løs.  

God fornøjelse og bon appetit.  

 

TIP! 

Koldska len smager ogsa  fantastisk med sø-

de jordbær eller andre bær, sa som bla bær 

og hindbær.  Det kan helt klart anbefales! 

NybroTidendes madklumme: 

 

Mad efter årstiden 

Louise P-20 
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Kano & Kajaklauget   

Nybro Honning 

Så er Ask tilbage på posten som kano og 

kajak ansvarlig! 

Jeg valgte at tag en pause efter mange år 

på posten. Nu hvor jeg er blevet genvalgt 

har jeg også valgt at ansøge Beboerrådet 

for nogle penge til udskiftning af de små 

kajakker og reparation af vores kanoer mv. 

Grunden til at jeg søger penge til nye kajak-

ker er at de er utætte og vi kan få nogle som 

har et bedre skrog design til erfarende hav-

kajakroere, men samtidigt er stabile nok til 

begyndere. Dem jeg har valgt at ansøge 

penge til er af typen Zegul Arrow Play og er i 

Plast. Jeg håber alle medlemmer får en god 

sommer og henstiller til at i husker at låse 

udstyret fast. Vi har nemlig fået stjålet en af 

vores kanoer inden for de sidste par måne-

der.  

Der er nye datoer for introkurser til kanoer-

ne og kajakkerne. Introen er obligatorisk at 

deltage i, hvis du vil være medlem af klub-

ben. Dog er det gratis at være medlem af 

klubben. Introen indeholder primært infor-

mation omkring korrekt håndtering af ud-

styr, så det ikke går i stykker.  

Introkurser tager ca. 1 time. Du skal blot 

have dit normale tøj på. Det kræver ingen 

tilmelding, du skal møde op ved kanoerne.  

 

Introduktionsdatoer: 

7 maj, 4 juni, 2 juli, 7 august  

Den sidste intro er indtil videre 3. 

september! 

 

Alle kurser starter kl. 14.00 

 Læs mere om klubben og indmel-

ding på hjemmesiden:  

nybro.dk—klubber—kanolauget 

 

 

/EmS22 

Ask og Elias er to glade bientusiaster, der 

glædeligt hopper i rumdragter for at sam-

le honning og som her kommer med nyt, 

om Nybrogårds biklub.   

 

 

 

 

 

 

 

På Nybrogård Kollegiet har vi en lille gruppe 

kollegianere, som holder bier.  

 

Derfor blev Biklubben startet i 2014. Den 

består af to ansvarlige, som står for planlæg-

ning og indkøb. Derudover en masse frivilli-

ge som er interesseret i at deltage i det ar-

bejde, som er forbundet med at holde men-

neskets eneste domesticeret insekt. Hvert år 

sælger Biklubben honning til alle andre kolle-

gianere fra kollegiet.  

 

Dette er ikke før bliver annonceret i Nybro 

Tidende grundet den lille mængde honning - 

men man kan nu skrive sig på Honninglisten, 

hvis man er interesseret i at købe et glas, 

når vi har slynget næste gang! Denne slyng-

ning sker omkring 1. Juni - dette kommer 

meget an på vejret. 

 

De sidste to år har udbuddet af honning væ-

ret sparsomt, og vi har ikke engang fået 

samlet over 60 kg. i alt. 

 

Biklubben råder over tre stader, som i gen-

nemsnit burde give 40 kg hver, men dette 

kan blive påvirket af mange faktorer udefra. 

Bl.a. er de to vigtigste 

faktorer placeringen af 

staderne og vejret. 

 

Placeringen af staderne 

har vi ændret, så bierne 

får mere sol og derved 

mulighed for at flyve tidli-

gere på dagen. Dette vil 

sige, når temperaturen er 

over 10 grader i 10 cm. 

højde, og det er lyst. 

 

Hvis du er interesseret i at 

deltage i arbejdet, kan du altid kontakte os, 

vi er dem i rumdragter. :)  

 

 

Vores kontakt oplysninger står på 

den personlige side.  

Mvh. Ask M47  & Elias R65  

Email biformand@nybro.dk  

honningkøb@nybro.dk  
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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 

Du har med stor sandsynlighed set Disneys 

tegnefilmsversion af Junglebogen mindst e n 

gang i din barndom. Disney-filmen ma  i den 

grad siges at være en klassiker og den har 

da efterha nden ogsa  en hel del a r pa  bagen.  

Den første version af tegnefilmen udkom 

helt tilbage i 1967. Gransker man dybere i 

historien bag Junglebogen, sa  skal vi dog 

langt længere tilbage. Disneys tegnefilm er 

nemlig løst baseret pa  Rudyard Kiplings 

historiesamling fra 1894.  

Kipling blev født i Britisk Indien og havde 

sa ledes egne erfaringer med den indiske 

jungle. Hans historiesamling om den indiske 

jungle rummer i alt 14 afsnit, hvoraf de fle-

ste omhandler Mowgli.  

Disneys nye, animerede, version af Jungle-

bogen er netop udkommet i de danske bio-

grafer. Den har undertegnede naturligvis 

være inde for at se, og I fa r her et resume  af 

oplevelsen. 

Det helt store trækplaster ved filmen er de 

fantastiske animationer. Det eneste menne-

ske i historien er Mowgli, mens alt omkring 

ham er animeret fantastisk fra start til slut i 

fortællingen. Netop disse animationer vakte 

min interesse forud for biografturen, hvor-

for jeg naturligvis valgte at se filmen i 3D.  

Nu skal det siges, at jeg normalt ikke er den 

store tilhænger af 3D. Omkring  Junglebogen 

ma  jeg dog sige: Det er ma ske en af de bed-

ste 3D film jeg har set, og næsten alle se-

kvenser fungerer virkelig, virkelig godt i 3D 

og man fa r virkelig noget ud af de impone-

rende og livstro animationer. Top klasse! 

Historien følger filmen igennem den samme 

historie, som jeg husker fra tegnefilmen. Jeg 

vil ikke sige, at dette skuffede mig, men det 

gjorde naturligvis at filmen langt hen ad 

vejen var meget forudsigelig. Samtlige figu-

rer i filmen spiller godt og jokesne er ogsa  

gode, men jeg ma  alligevel indrømme, at jeg 

efterfølgende sad med en lidt flad fornem-

melse. Der kommer aldrig for alvor den 

spænding i filmen, som jeg havde ha bet pa  

at man kunne inkorporere i en 

”voksenversion” af filmen. Den ma  derfor 

nøjes med 3,5 stjerner ud af 6 for mit ved-

kommende. 

/Jakob, S-6 

Junglebogen  

 

 

 

 

TALGÅDER 

A. Opgave: 135246 til 642531 
 
Omdan tallet 135246 til tallet 642531 ved gentagne om-
bytninger af to cifre.  
Intet ciffer må stå ved siden af sine nabocifre. 3 må for 
eksempel ikke stå ved siden af 2 eller 4. 
 
Hvor få ombytninger skal der til? og hvordan?  

B. Opgave: Potensen er i orden... 
 
Hvilket tal er både lig x^y og y^x ?  

C. Opgave: 2 cifre - 4 primtal 
 
Med hvilke til 2 cifre (0-9) kan man skrive i alt 4 forskellige 
primtal?   

Svarene finder du på side: 4 

1/5 Sunrise 05:26, Sunset 20:49. Day-

time 15t 23 min.  

2/5 David Becham, 1975 

4/5 Prins Henrik, (Henrik Carl Joachim Alain), 2009 

4/5 Put a candles in your window 

5/5 Kristi Himmelfart (public holiday) 

5/5 Danmarks befrielse/ Danish Liberation WW2 

7/5 RAVE party I Kældercafeen 

8/5  Danish ”Mors dag” Mammas day 

15/5 Pinse & Pinsedag (public holiday) 

16/ 2. Pinsedag (public holiday) 

26/5 Crown Prins Frederik, 1968 

 

31/5 Sunrise 04:34, Sunset 21:41, Day-

time 17t 7 min.  


