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NybroTidende søger redaktør 
Kunne du tænke dig at være med til at skrive kollegiets 
interne avis? Så er det måske dig vi leder efter! 
NybroTidende er kollegiets interne avis, der 
udkommer i 12 sider alle måneder pånær janu-
ar, juli og august. Bladet drives af tre redaktø-
rer, der alle er beboere på kollegiet, samt en 
oversætter, der også bor på kollegiet.  
 
Som redaktør på NybroTidende aflønnes du for 
alt dit arbejde. Lønnen er 120 kr i timen og ar-

bejdstiden er i høj grad op til dig selv, men et 
skud kunne være 5-15 timer pr. måned. 
 
Som redaktør er du selv med til at bestemme, 
hvad der skal skrives om, og du bestemmer selv, 
hvornår du skriver dine artikler, så længe det er 
før de aftalte deadlines. 
Interesseret? Skriv til tidende@nybro.dk  

Studie i udlandet (AIESEC) 

Side 5 

Sommerens film i biografen 

Side 12 

 

 

Køkkenkassekontingentet trækkes over hus-

lejen fra juni måned. 

 

Fodboldholdene tildeles 6.375 kr til dom-

mer– og turneringsgebyrer. 

 

Filmklubben tildeles penge til en ny projek-

tor. 

 

KælderCaféen tildeles et årligt rådighedsbe-

løb på 3.000 kr. 

 

Der tildeles 3.395 kr til KælderCaféen til 

indkøb af udstyr til en sommerfest for kolle-

giets beboere. 

 

Ny beboerrådsformand er Jakob, S-6. Sup-

pleant for ham er Johannes, K46. 

 

Punkter til næste møde 

- Udstyr til Volleybanen 

- Genetablering af ST 

- Ny antenneansvarlig søges 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 1. juni 2016 

Begivenheder til sommer 

Side 3-4 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, S06 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum 

Rasmus, S21(næstformand) Kasper Hansen, R66 Ask, M47 Andreas L31 

Ea, D63 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær  Maja, J16 Rasmus, A38 

Formand:      Jakob, S-6 Lea Madsen, H50     

             (sup) Johannes, K46    

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   

CD-lige:        Adrian, C24 Emma Broberg, S22     

                       Patrick Aagaard, M63 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:       Louise Voetmann, P20 Kristoffer, L10 Lukas, J32 

  tidende@nybro.dk     

EF-lige:           Nybro Kagefestival FC Nybro 

  Sekretariatsgruppen/fremleje Maria, D60 Casper, E35 

GH-ulige:     Viktor, G31 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:       Frederik S40 Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00 

¨                  Niels T54 (sup.) 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 

 
 

 

 

 

 

 

Fede arrangementer til sommer  

 

ZOMBIELØBET (Vallensbæk Mose) 

Hvornår: 25. september 

Hvad: Zombieapokalypsen opstår endnu engang, når 

Zombieløbet endnu en gang afvikles. Deltag som enten 

Zombie eller løber, og få den vildeste oplevelse.  

Hvor meget: 400 kr. hvis du køber på dagen, men mulig-

hed for rabat hvis du køber gruppebillet eller før bestemte 

datoer 
Web: http://www.zombielobet.dk/  

GHOSTTOUR (Nykøbing Sjælland) 

Hvornår: fire specifikke datoer fra d. 5. - 31. juli  

Hvad: Oplev en særlig rundtur på Nykøbing Sjælland Psykiatriske 

Museum, hvor spøgelser fra psykiatrihospitalets fortider bliver vakt 

til live gennem skuespil. 

Hvor meget: 75 kr. 

Web: http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/ghosttour-

gdk854428  

KULTURHAVN (Islands Brygge) 

Hvornår: 26. - 28. august 

Hvad: Danmarks største kultur- og havnefestival, som giver dig mulig-

hed for at opleve nye sider af hovedstadens fantastiske og alsidige hav-

nekvarter. 

Hvor meget: Gratis og åben for alle! 

Web: https://kulturhavn.kk.dk/  

STELLA POLARIS (Frederiksberg Have) 

Hvornår:  7. august 

Hvad: Danmarks fedeste chill-out-festival! Hyg dig, grill 

noget mad eller drik nogle øl og hør noget musik. Bedre 

bliver det vist ikke! 

Hvor meget: Gratis og åben for alle! 

Web: http://www.stella-polaris.dk/ 

NEW NOTE FESTIVAL (Hillerød) 

Hvornår:  4. - 6. august 

Hvad: En lokalpatriotisk festival, som er 100% drevet 

af frivillige kræfter. Et konstant flow af engagerede 

unge mennesker er grundlaget for festivalen.  

Hvor meget: 330 kr. 

Web: http://www.newnotefestival.dk/ 

MUSIK I LEJET (Tisvildeleje) 

Hvornår:  21. - 23. juli 

Hvad: Musik i Lejet er en tredages nonprofit-

musikfestival, som løber af stablen i Tisvildelejes dejlige 

strandkant. 

Hvor meget: priser afhænger af billettype. Min. 158 kr. 

Web: http://www.musikilejet.dk/  

https://kulturhavn.kk.dk/
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Side 4 

Sex & Samfund 
S 
Sade, Markis de: En fransk adelsmand der levede i tiden, før, under og efter den franske revolution. Har givet navn til sadismen 
på grund af sine bøger om det sexuelt ophidsende ved at pine andre.  
 
Sadisme: Tilfredsstillelse ved at pine andre. Almindeligvis forestiller man sig, at en sadist får 
sexuel udløsning ved at pine andre; det er dog sikkert yderst sjældent hvis det overhovedet sker. 
Der er hyppigere tale om, at det virker kønsligt ophidsende, og dermed er vi næsten over i det 
normale kønsliv, hvor håndhændet knugen og biden er ganske almindelig.  
 
Samfund: En gruppe mennesker, der lever i et fællesskab med de samme vaner, med den sam-
me kultur på en lang række områder.  
 
Samleje, samlejeteknik: Ved samleje forstår man i reglen den situation, hvor en mand har sin 
penis inde I kvindens skede (se kønsorganer, kvdl.). Ved almindelig samleje ligger kvinden ud-
strakt på ryggen med mere eller mindre spredte den, og manden ligger ovenpå hende. De har 
ansigterne mod hinanden, og han kan støtte på knæene og albuerne… Denne stilling bruges som 
nævnt en del, og mange er glade og tilfreds med det…. Vi kan også lære af andre folkeslags sexu-
alvaner. I Østen har man et stort udvalg af andre samlejestillinger, og statuer af kvinder og mænd 
i de mest fantasifulde positioner smykker endda deres templer. De gamle grækere og romere 
brugte måske hyppigst den såkaldte riddestilling, hvor kvinden sidder overskrævs på manden, 
som ligger på ryggen.  
 
Samtidig orgasme: I mange sexualoplysende bøger er den samtidige orgasme eller næsten 
samtidige orgasme fremhævet som det almindelige, normale og ønskeværdige. Det er imidler-
tid en løgn, der har skadet mange par i tidens løb, fordi de har følt sig unormale og uduelige 
uden grund. Misforståelsen bygger på ønsketænkning.  
 
Brain Gym:  A. Ringkøbing, B. T. Forbogstavet i foregående tal . C. Ordene kan blive til noget man kan drikke, hvis første bogstav udskiftes. Mælk-Øl-Vand-Saft-Vin.  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

 

Fede arrangementer til sommer 
 Jylland og Fyn 

TINDERBOX (Odense) 

Hvornår: 23. – 25. juni 

Hvad: Oplev den relativt nye festival 

i Tusindårsskoven, der er tiltænkt som den næste 

store danske musikfestival i europæisk klasse. 

Hvor meget: Billetter fra 895 kr.  

Web: http://www.tinderbox.dk/  

14. INTERNATIONALE SANDSKULPTURFESTI-

VAL (Søndervig) 

Hvornår: Bestemte datoer fra d. 24. maj – 25. 

oktober 

Hvad: 38 af verdens mest anerkendte sandskulptø-

rer er sat på den opgave at afspejle det afrikanske 

kontinent i sand.  

Hvor meget: 50 kr.  

Web: http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/14

-internationale-sandskulpturfestival-i-soendervig-

2016-gdk1078911  

STREET ART FESTIVAL 2016 (Brande) 

Hvornår: 1. – 3. juli 

Hvad: Internationale gadekunstnere vil gæste byen 

og indtage bybilledet med flotte gademalerier i den 

første weekend i juli måned. 

Hvor meget: Gratis 

Web: http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/street

-art-festival-2016-gdk1067267  

COLD HAWAII PWA WORLD CUP (Klitmøller) 

Hvornår: 19. – 25. september 

Hvad: 32 af verdens bedste mandlige bølge-surfere, 

kæmper alle om point og titlen som Verdensmester 

i disciplinen "wave performance" i PWA World Cup. 

Hvor meget: Gratis 

Web: http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/

cold-hawaii-pwa-world-cup-gdk1077234  
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Side 5 

Interesseret i at rejse til udlandet? 
AIESEC er verdenens største unge-drevet, 

upolitiske, uafhængige, og non-profit organ-

isation. Vi giver de unge mulighed for at 

udvikle deres lederskab gennem praktiske 

erfaringer og udfordrende miljøer. Det gør 

vi gennem tværkulturelle udvekslinger og 

ved at skabe denne mulighed for dig, som 

du kan drage fordel af. 

Siden vores grundlæggelse har vi engageret 

og udviklet over 1.000.000 unge, der har 

været igennem en AIESEC oplevelse. 

Virkningen af vores organisation kan ses 

gennem vores alumner, der repræsenterer 

erhvervslivet, ngo'er og verdens ledere, 

herunder en af Nobels fredspris modtagere, 

Martti Atisaari fra Finland. 

Find udfordringer uden for din  

komfortzone 

Global Citizen programmet gør det muligt 

for de unge at påvirke direkte fællesskaber i 

udlandet i 6-8 uger gennem frivillige prak-

tikophold, samt udvikle sig personligt og 

fagligt ved at få praktiske færdigheder og 

ved at opleve en ny kultur. Nogle af de pro-

jekter, som AIESEC tilbud er: Youth Empow-

erement i Peru, NGO udvikling i Brasilien, 

engelsk undervisning i Indonesien, sek-

sualundervisning i Vietnam, Global Goals 

(udviklet af FN sammen med AIESEC) i Por-

tugal og flygtninge integration i Europa. 

Stadig ikke tilfreds? 

Bare rolig, AIESEC tilbyder tusindvis af pro-

jekter, disse er blot et lille udsnit. Klik på 

"apply" på vores hjemmeside nedenfor eller 

kontakt os, og du vil blive inviteret til et 

møde med en af vores medlemmer, så vi 

kan hjælpe dig med at finde det projekt, du 

søger. 

Når du har matchet til et bestemt projekt, 

vil du betale et match gebyr på 2500Dkk, 

som omfatter: i-land orientering og støtte, 

afhentning i lufthavnen, præ-afgang 

forberedelse kultur og bistand i den tid du 

er der. Global Citizen projekter kan give 

frivillige fri bolig under dit forløb og nogle 

projekter kan tilbyde boende stipendier. 

Dette er ikke en garanti og kan ændre sig 

fra projekt til projekt. Når du vil vælge dit 

projekt, vil vi give dig alle de oplysninger og 

praktiske informationer nødvendige. 

Hvis du er interesseret i mere information, 

besøg vores hjemmeside:  

www.aiesec.dk/volunteerabroad  

 eller kontakt os via vpogx.unic@aiesec.dk 

og vi kan besvare alle dine spørgsmål og 

endda arrangere et konsulterende møde. 

Daria Adina Butiu 

Local Marketing Manager 
AIESEC Universities in Copenhagen 
 

Mobil: +45 27575714 | Skype: dar-
ia.butiu  
Nørre Allé 7, 2200 København N 

 
 

Referat af ekstraordinært beboermøde 
Referat ekstraordinært beboermøde: Til-

stede: Thomas E23, Troels O07, Johannes 

K46 Lukas J32, Katja P32, Lea H50, Jakob 

S06, Kasper R66, Tobias J21, Rene M43, 

Frederik S40.  

1. Valg af ordstyrer og sprog  

Jakob, dansk 

2. Antal stemmeberettigede  

11 stemmeberettigede  

3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-

ermøde 

Det er godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden  

Det er godkendt. 

5. Indkommende punkter 

A) Godkendelse af kollegiets budget for 

regnskabsåret 2016/2017 

V. Bestyrelsen  

- Se bilag "0703-8 Budget 2016-17" og 

"0703-8 Beboer budget 2016-17" 

KAB har indsendt budgettet for sent, hvilket 

er derfor at budgettet først offentliggøres 

nu. Som et resultat af et øget vandforbrug, 

stiger prisen på vand. El falder med 180.000 

kr, da det tidligere efterslæb er blevet be-

talt. ABDL døre fra august, hvilket også gi-

ver nogle udgifter. 

B) Ændringsforslag til Forretningsordenen 
for beboerrådet og vedtægterne for kolle-
giet 
V. Bestyrelsen 
Hvert forslag blev fremlagt og stemt om. 
Hvert punkt tages slavisk. ( kig i bilaget for 
mere information af de enkelt punkter) 
Ændring i forretningsordenen: 
Det ønskes at beboerrådet kan være beslut-
ningsdygtige ved 8 deltagende, fremfor at 
halvdelen af beboerrådet skal være til ste-
de, som er tilfældet nu. Dette ønskes æn-
dret fordi det i nogle tilfælde ikke har været 
muligt, at have halvdelen tilstede og derved 
være beslutningsdygtige. 
Det ønskes derfor ændret fra: 
”Beboerrådet er beslutningsdygtigt, når 
mindst halvdelen af beboerrådsmedlem-
merne eller disses suppleanter er til stede.”  

Til: 
b. ”Beboerrådet er beslutningsdygtigt, når 
mindst 8 eller halvdelen af beboerrådsmed-
lemmerne eller disses suppleanter er til ste-
de.”  
Der stemmes: For: 10, Blankt: 1, Imod: 0 
Det er hermed vedtaget, at beboerrådet er 
beslutningsdygtige ved 8 deltagende. 
 
Ændringer i vedtægterne:  
Da Bekendtgørelsen trumfer kollegiets ved-
tægter( Bekendtgørelsen §15), denne siger 
at ekstraordinære beboermøder kan indkal-
des af bestyrelsen ( bekendtgørelsen §16), 
da ønskes dette til kollegiets vedtægter §6, 
stk.1 der ændres fra: 
”Ekstraordinær generalforsamling afholdes 
på begæring af beboerrådet eller 40 med-
lemmer af NYK.”  
Til:  
b. ”Ekstraordinær generalforsamling afhol-
des på begæring af beboerrådet, bestyrel-
sen eller 40 medlemmer af NYK.  
Der stemmes om dette forslag: 
For: 9, blankt: 2, imod : 0 
Ændringen er hermed vedtaget. 
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Side 6 

Fremmødte:  Casper E35, Frederik N21, 

Rene M43, Adrian C24, Camilla G40, Katja 

P32, Lea H50, Thomas E23,Kasper R66, 

John, Rasmus S21, Niels T54, Frederik S40, 

Viktor G31.  

Dagsorden beboerrådsmøde:   

1. Valg af ordstyrer og sprog  

Tobias, dansk  

2. Antal stemmeberettigede  

8, dermed ikke beslutningsdygtige. 

3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

Det er godkendt. 

4. Godkendelse af dagsorden  

Det er godkendt. 

5. Økonomi 

Ingen info endnu. Jakob og Kasper er 

stadig i gang med overdragelsen. 

6. Øvrige meddelelser 

Der var ingen øvrige meddelelser. 

7. Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste 

- Der er ikke blevet sendt referat ud end-

nu. 

- Vandbesparelsesprojekt. Der er ind-

kommet et tilbud, mes 350.000 kr i be-

sparelse om året. Der kan fra firmaets 

side ikke gives nogle garantier. 

- Der er blevet fremlagt budget fra næste 

år, der er ingen meddelelsen endnu 

- Børnehaven ved os er gået konkurs. 

Gladsaxe kommune vil gerne købe  grun-

den,  men der skal lige findes ud hvordan 

fordelingen skal være. 

 

8. Indkommende punkter 

a. Forplejning til Cykeloprydning(V) 

V. Jakob Jensen S06 

Der afholdes cykel- og affaldsoprydning 

søndag d. 8. maj 2016. I forbindelse her-

med plejer beboerrådet at dække ud-

giften til forplejning på dagen i form af en 

pizza og sodavand til de fremmødte. Be-

løbets størrelse kan således ikke fastlæg-

ges, da det afhænger af antallet af frem-

mødte, men det bestræbes at omkost-

ningerne holdes nede (fx ved køb af fami-

liepizzaer). 

Der laves en vejledende afstemning, be-

boerrådsformanden skal derefter be-

slutte om afstemningen skal være gæl-

dende 

For:  8, Imod: 0, Blank: 0 

Der var en bred enighed for betalt for-

plejning. 

 

b. Fodboldholdene søger om penge til tur-

neringsgebyr, tilmeldingsgebyr og dom-

merudgifter(V) 

V. Malea Madsen S06 

Fodboldholdene søger om penge til tur-

neringsgebyr, tilmeldingsgebyr og dom-

merudgifter i alt 6375 kr - se bilag for 

mere info. Område med vedhæftede 

filer. Se bilag 

Der laves en vejledende afstemning, be-

boerrådsformanden skal efterfølgende 

beslutte om punktet skal vedtages 

For: 7, Imod: 0, Blank: 1 

Der var bred enighed om at give fodbold-

holdet det nævnte beløb 

 

c. Projekter til Filmklubben(V) 

v. Lukas Larsen J32 

Referat af beboerrådsmøde 

I vedtægterne fremgå det, at der ikke kan 
indkaldes til ekstraordinære beboermøde 
efter den 15.maj. Dette er uhensigtsmæs-
sigt i forhold til, at kunne opklare opfølg-
ningspunkter fra bestyrelsesmødet der 
afholdes i april. Reglen ønskes derfor æn-
dret fra: 
”Ekstraordinær generalforsamling kan ikke 
afholdes fra 15. maj til 1. september og fra 
30. november til 2. januar”  
Til 
”Ekstraordinær generalforsamling kan ikke 
afholdes fra 15. juni til 1. september og fra 
30. november til 2. januar  
Der stemmes om dette forslag: 
for: 10, blankt: 1, imod: 0 
Der var bred enighed om dette, og ændrin-
gen er hermed godkendt. 
 
Der ønskes tilføjet en tegningsregel som 
følger, således at det fremover bliver nem-
mere at skifte kasser: 
”Foreningen tegnes af beboerrådsforman-
den og kasseren 
Reglen kunne tilføjes til vedtægternes §7 
(Økonomi) som et nyt stk. 9 (er der ikke i 
forvejen).  

Der stemmes om dette forslag: 
for: 11, blankt: 0, imod: 0 
Forslaget er vedtaget. 
 
 Omhandler adgangen til de forskellige kon-
ti. Det ønskes ændret fra: 
”Beboerrådsformanden og kasseren tildeles 
hver alenefuldmagt til NYKs konto. En re-
præsentant fra Netdrift/Netværksgruppen 
samt kasseren tildeles hver alenefuldmagt 
til Netværksgruppens konto.”  
til: 
”Beboerrådsformanden og kasseren tildeles 
hver alenefuldmagt til alle NYKs konti (NYK, 
NET og Køkkenkasse).”  
Det vil både gøre det nemmere i forhold til 
kasserskifte. Desuden vil Netgruppen få 
adgang til kontoen. 
Der stemmes om ændringen 
For: 2, Imod: 2, Blankt: 7 
Da flertallet stemmer blankt, frafalder 
dette. 
 

C) Valg af suppleant for beboerrådsfor-

manden 

V. Bestyrelsen 

- Af forretningsordenens §2, Stk 1 fremgår 
det, at beboerrådet skal have både en be-
boerrådsformand og en suppleant for den-
ne, hvilket vi ikke har i øjeblikket. Dette blev 
udstillet ved forrige beboerrådsmøde. 
 
Johannes K46, melder sig som beboerråds-
formands suppleant  
 
D) Valg af ny beboerrådsformand 
V. Tobias 

Da Tobias ønsker at stoppe, som beboer-

rådsformand skal der findes en ny. 

Jakob S06 påtager sig posten som Beboer-

rådsformand 

Evt.  
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Jeg har ledt efter en god projektor som 

jeg mener er den bedste til et overskue-

ligt budget. Projektoren er pt. på tilbud 

til 4500,- sat ned fra 5000,- 

Udover det søger jeg et rådighedsbeløb 

på 500 kr. til projektor stativ/beslag ( i 

tilfælde af at den ikke passer med den 

der allerede hænger dernede), plakater, 

rengøringsmidler og diverse, så vi kan få 

gjort filmkælderen lidt hyggeligere at 

være i. 

Jeg har kigget på projektoren der hænger 

dernede, og det kan simpelthen ikke sva-

re 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 også følger 

en garanti med, skulle der opstå proble-

mer senere. 

Det foreslås fra Rasmus, at prisen hæves 

med yderligere 500 kroner. Det foreslås 

at punktet rykkes. Men der laves en vej-

ledende afstemning 

For:  4, Blank: 4  

Der var enighed om at købe en ny projek-

tor  

 

d. KælderCaféen søger om rådighedsbeløb 
på 3.000 kr(V) 

v. Kældercafeen, Jakob Jensen 
Der er hvert år adskillige ting i baren, der 
skal fornyes grundet naturligt slid. Ved at 
have et rådighedsbeløb vil vi kunne sikre 
disse fornyelser kontinuerligt, i stedet for 
oftere at skulle lave større renoverings-
projekter. Vi søger derfor om et rådig-
hedsbeløb på 3.000 kr (gerne højere). 
Der foretages en vejledende afstemning 
For: 6, Blank:1, Imod: 1 

e. Via den vejledende afstemning er der 
flest for, men beboerrådsformanden må 
beslutte om det skal være gældende. 
 

f. KælderCaféen søger 3395,00 kr til mate-

rialer til en sommerfest 

V. Kældercafeen, Jakob Jensen 

KælderCaféen ønsker at afholde en min-

dre sommerfest, da der ikke er nogen 

Nybrofestival i år. Se bilag for nærmere 

beskrivelse og et budget for det søgte 

beløb. Teltene vil muligvis kunne lejes til 

beboerne fremadrettet. Se bilag 

Der laves en vejledende afstemning, 

hvorefter beboerrådsformanden skal 

afgøre om afstemningen skal være gæl-

dende. 

For:  5, Blank: 3 

Der er enighed omkring at KælderCafeen 

kan få tildelt penge til, at udforme en 

sommerfest for beboerne. 

 

9. Evt.  

- Katja Køkkenøkonomien: Der  spørges 

ind til hvornår Køkkenkassen vil blive 

trukket gennem huslejen. Dette vil ske pr 

1. juni. Dette skyldes at der ikke har væ-

ret nogen konto at overføre til. 

 

- Antenne: Det meste af beløbet var et 

underskud der skulle dækkes på 270.000 

kr. Tv2 stiger desuden, da det bliver en 

del af den lille pakke. 

10.Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

- Viktor G31 melder sig ind for GH-Ulige 

- Frederik S40 bliver beboerrådsmedlem 

og Niels  T54 suppleant for ST-lige 

- Thomas E23 melder sig ud. 

Ny mødedato. 

1.juni klokken 19:00 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

1. Valg af ordstyrer og sprog  

2. Antal stemmeberettigede  

3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

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. Volleyudstyr 

V. Caroline T65 

Volleysæsonen går snart i gang og det 

ville derfor være rart med noget udstyr 

så kollegiets beboere kan få glæde af 

banen. Vi havde en bold på ST køkkenet 

som folk plejede at låne, men det har vi 

ikke længere efter branden, så derfor vil 

jeg foreslå at vi sætter en kasse op med 

et par bolde og evt en lås som alle kan 

komme til med deres værelsesnøgle. 

Banemarkeringen forsvandt også i bran-

den og derfor ville det være første priori-

tet at få en ny af denne.  

Jeg søger derfor om penge til: banemar-

kering, 2 bolde, kasse og boldpumpe til i 

alt:1460 kr 

Er dog i tvivl om der behøves at være lås 

på kassen, hvilket gerne må tages op til 

diskussion. Se vedlagt bilag. 

 

b. Støtte til genetablering af ST-ulige køk-

kener  

V. Rasmus Lau S21 

Det blev foreslået på forrige beboerråds-

møde at tildele et beløb til genetablering 

af køkkenerne på ST (dvs til indbo, som 

ikke gives af kollegiet).  

Med henvisning til dette, vil ST-ulige ger-

ne søge om dækning af vedhæftede 

kvittering fra IKEA på i alt 5758,84 kr., 

som udgør en mindre del af de udgifter vi 

har haft til at fylde vores køkkener efter 

branden.  

 

c. Ny antenneansvarlig 

V. Jakob Jensen S06 

Grundet omprioritering af tid fra sommer 

ønsker jeg at træde tilbage som antenne-

ansvarlig. Der skal derfor findes en ny til 

denne post. 

 

9. Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

10.Evt.  

11.Ny mødedato 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

 

 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

1. Valg af ordstyrer og sprog  

2. Antal stemmeberettigede  

3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

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. Volleyudstyr 

V. Caroline T65 

Volleysæsonen går snart i gang og det 

ville derfor være rart med noget udstyr 

så kollegiets beboere kan få glæde af 

banen. Vi havde en bold på ST køkkenet 

som folk plejede at låne, men det har vi 

ikke længere efter branden, så derfor vil 

jeg foreslå at vi sætter en kasse op med 

et par bolde og evt en lås som alle kan 

komme til med deres værelsesnøgle. 

Banemarkeringen forsvandt også i bran-

den og derfor ville det være første priori-

tet at få en ny af denne.  

Jeg søger derfor om penge til: banemar-

kering, 2 bolde, kasse og boldpumpe til i 

alt:1460 kr 

Er dog i tvivl om der behøves at være lås 

på kassen, hvilket gerne må tages op til 

diskussion. Se vedlagt bilag. 

 

b. Støtte til genetablering af ST-ulige køk-

kener  

V. Rasmus Lau S21 

Det blev foreslået på forrige beboerråds-

møde at tildele et beløb til genetablering 

af køkkenerne på ST (dvs til indbo, som 

ikke gives af kollegiet).  

Med henvisning til dette, vil ST-ulige ger-

ne søge om dækning af vedhæftede 

kvittering fra IKEA på i alt 5758,84 kr., 

som udgør en mindre del af de udgifter vi 

har haft til at fylde vores køkkener efter 

branden.  

 

c. Ny antenneansvarlig 

V. Jakob Jensen S06 

Grundet omprioritering af tid fra sommer 

ønsker jeg at træde tilbage som antenne-

ansvarlig. Der skal derfor findes en ny til 

denne post. 

 

9. Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

10.Evt.  

11.Ny mødedato 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

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

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 der-

for selv stor indflydelse 

pa , hvad du kommer til 

at skrive om i hver ma -

ned. 

Der er en række krav til 

NybroTidende fra kol-

legiets 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 beboer-

ra 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 ogsa  

kan accepteres. Arbejdstiden varierer me-

get, men 5-15 timer om ma neden er det 

typiske. Arbejdsopgaverne aftales i fælles-

skab og tager højde for dine personlige be-

hov. 

ST på Gokart-tur  
Sommeren er over os, hvilket selvfølgelig 

betyder, at det er blevet tid til at tage hul 

på gokart-sæsonen. Dette gjorde ST lige 

& ulige lørdag d. 7. maj, da vi 17 menne-

sker tog til Roskilde Racing Center for at 

køre ræs.  

 

Roskilde Racing Center har en super god 

udendørs bane som ligger lige ved siden af 

FDM Sjællandsringen, er omkring 1,25 km 

lang og mellem 8-10 meter bred, hvilket gør 

at der er masser af plads til overhalinger. 

For enden af langsiden kan man komme op 

pa  hastigheder omkring 80 km/t.  

Udover os selv, var der ogsa  et andet hold 

pa  7 personer (med bl.a. Joaquin fra Paradi-

se Hotel! Vi var ret starstrucked…) som kør-

te samtidig, hvilket gjorde, at der var dejligt 

mange karts pa  banen, sa  der var hele tiden 

nogen at køre mod, uanset niveau.  

Der bliver kørt 30 minutter, delt op over 2 

Heats, hvor man efter første heat mødes pa  

ma lstregen, inden flaget ga r til anden 

omgang. 30 minutter lyder ma ske ikke af 

meget, men efter at have holdt intenst fat 

pa  rattet i en halv time, er man ret ud-

mattet i underarmene!  

Er man interesseret i at prøve det selv, 

sa  koster det 325 kr. pr. person hvis man 

er mere end 10 tilmeldte, ellers er prisen 

350 kr. Det er en rigtig god oplevelse for 

alle, og det kan derfor klart anbefales!  

   /Christian ST-lige 

Christian, der var den hele store arrangør af denne herlige 

dag, havde endda lavet et trofæ. Et smukt 3D print, der nu 

kan gå på tur til vinderne i fremtidige ræs.  

NybroTidende søger stadig en ny redaktør 

Interesseret? Skriv til tidende@nybro.dk 
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Gumball 3000 

Elsker du tequila? Eller vil du bare 

gerne have en helt fantastisk aften? 

Fredag d. 24. juni slår KælderCafé-

en dørene op for Tequila-night! 

 

For kun 60 kr. fa r du hele 10 shots 

tequila! Og endnu bedre: hvis du eller 

en af dine venner smider sin krop op 

pa  bardisken, eller hvis du kan over-

tale en af bartenderne til lidt body-

tequila fa r du ti shots tequila for kun 

50 kr!  

Vi er klar med tequila, salt og citro-

ner, sa  det eneste du skal gøre, er at 

medbringe dit 

gode selskab 

og fantastisk 

festhumør! 

Ses vi? Det tror 

jeg vist nok lige 

vi gør!  

Dette års Gumball 3000 fra Dublin til 

Bukarest er netop afsluttet, og selvom 

det måske er gået hen over hovedet på 

dig, så fortvivl ikke, denne artikel skal 

nok give dig et kort indblik ind i bilnør-

dernes højlydte, benzinlugtende paradis. 

 

Gumball 3000 er et a rligt rally som stræk-

ker sig over 3000 miles (4800 km) pa  of-

fentlige veje, og hvert a r deltager en lang 

række superbiler, alle pakket godt ind i far-

verigt folie. Gumball 3000 bliver ogsa  kaldt 

et rigmandsrally, eftersom det koster om-

kring 350.000 kr. at tilmelde sig – hvilket 

altsa  gør det forbeholdt de fa . Gennem a re-

ne har flere kendte ogsa  deltaget, bl.a. David 

Hasselhoff, som ogsa  kørte med i a r i en rød 

Audi R8 V10. Sidste a r kørte verdensmeste-

ren i Formel 1, Lewis Hamilton ogsa  med fra 

Los Angeles til Las Vegas, endda i en Koe-

nigsegg Agera HH ejet af den danske racer-

kører og iværksætter David Heinemeier 

Hansson. Gumball 3000 blev startet i 1999 

af racerkører, iværksætter og fashion desig-

ner Maximillion Cooper, med det forma l at 

kombinere alle sine hobbyer, dvs. smarte 

biler, design og under-holdning.  

Gennem a rene har der været mange spekta-

kulære 3000-miles ruter, som f.eks. Stock-

holm til Las Vegas (2015), London til New 

York (2010) og San Francisco til Beijing 

(2008). Dem som har styr pa  deres geografi 

vil allerede nu bemærke, at disse byer ikke 

er forbundet med 

landmasse, men det 

kan lade sig gøre fordi 

der selvfølgelig bliver 

lejet et fly til alle del-

tagerne og deres biler 

na r verdenshavene 

skal krydses… sa  man 

fa r da lidt for tilmel-

dingsgebyret.  

Gumball er en af dens 

slags konkurrencer, 

hvor det faktisk bare 

gælder om at deltage. 

Ideen er, at man kø-

rer om dagen og fe-

ster om natten, og da 

der bliver kørt pa  

offentlig vej, gælder 

det egentlig ikke om 

at komme først. Der bliver dog alligevel 

uddelt en ”Spirit of The Gumball” pris, som 

dette a r gik til Team 

I år havde Team Galag (Team 73) denne Batmobil med til Gumball. 

Bilen er en kraftigt (!) ombygget Lamborghini Gallardo V10.  

DJ Afrojack's Lamborghini Aventador LP750-4 SV  

/Christian ST-lige 

Tequila-night i KælderCaféen! 
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Nu er sommeren lige over os, og hvad pas-

ser bedre til sommer end sommermad! 

Kold kartoffelsalat og frikadeller er en klas-

sisk sommerkombination. I denne opskrift 

har jeg valgt at lave kyllingefrikadeller, da 

de er lidt lettere, hvilket jeg synes passer 

bedre til sommervarmen. 

 

Cremet kold kartoffelsalat  

Ingredienser (4 personer): 

1 kg små vaskede kartofler 

3 dl creme fraiche 18 % 

2 1/2 dl mayonnaise (det smager bedst med 

Hellmanns mayonnaise) 

1 spsk. dijon sennep 

Salt og peber 

3 finthakkede forårsløg 

 

Tilføj evt. også: 

1 bdt. radiser i skiver 

1 pt. eller bdt purløg, skåret fint 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

At lave kartoffelsalaten er lidt tidskræven-

de, fordi kartoflerne skal koges og køles helt 

ned før de vendes i dressingen. Det er der-

for nemmest at arbejde med kartofler, som 

er kogt dagen før. Alternativt kan du koge 

dem møre og lade dem afkøle i rindende 

koldt vand. 

Tag en stor skål og bland creme fraiche, 

mayonnaise og sennep med salt og peber. 

Smag nu cremen til og tilsæt evt. mere sen-

nep, salt og peber. Kartofler suger også en 

masse smag. 

Skyl forårsløgene og skær dem i tynde ski-

ver. Hvis du vælger at komme radiser og 

purløg i, skær da radiser i tynde skiver og 

hak purløg fint. Vend herefter kartoflerne i 

cremen sammen med forårsløg og halvde-

len af radiserne og purløg. Ved servering 

kan du pynte kartoffelsalaten med den det 

resterende.  

Tip! Kartoffelsalat kan sagtens forberedes 

dagen før og stå og trække i cremen, vent 

dog med at tilsætte forårsløg, radiser og 

purløg til dagen efter, da du på den måde 

undgår at de mister den friske smag.  

Kyllingefrikadeller  

Ingredienser (ca. 20 stk.): 

450 g hakket kyllingekød 

1 æg 

1 løg 

2 spsk. mel 

2 spsk. havregryn 

1 dl mælk 

Salt og peber 

fintrevne grøntsager (valgfrit, fx 1 gulerod 

eller ¼ squash) 

 

Fremgangsmåde 

Riv eller hak løget og rør det i det hakkede 

kyllingekød i en skål. Tilsæt mel, havregryn 

og æg. Riv  evt. en gulerod eller et stykke 

squash og rør det i sammen med mælk, salt 

og peber. 

Kom 1 stor spsk. frikadellefars på panden og 

steg alle frikadellerne i 5-6 minutter per 

side.  

Tip! Server med en salat af spinat, cherry-

tomater, agurk og avokado. Bon appetit!  

NybroTidendes madklumme: 

 

Mad efter årstiden 

Louise P-20 
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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 

Now You See Me 2 

Premiere: 16. juni 2016 

Tilbage i a r 2013 udkom filmen ”Now You 

See Me”. Jeg var en af de ma ske mange, der 

ikke kom en tur i biografen for at se filmen 

den gang. Lad mig sige det med det sam-

me—den fejl bega r jeg ikke TO gange! 

”Now You See Me” viste sig at blive en kæm-

pe succes. Filmen omhandler de fire trylle-

kunstnere, der sammen udgør ”The Horse-

men”. Gruppen er dog ikke helt almindelige 

tryllekunstnere. De er ogsa  tyve i topklasse. 

Netop denne kombi gør dem til et meget 

interessant fænomen. 

Er man til en god thriller, sa  var ”Now You 

See Me” en film af allerhøjeste klasse, hvor-

for 2’eren ogsa  ma  være oplagt at fa  set hen-

over sommeren. I 2’eren ser det ud til, at 

gruppen selv bliver snydt og derigennem 

tvunget til, at lave et endnu vildere stunt og 

tyveri end i den første film. Det kan da kun 

ga  galt! 

The Legend of Tarzan 

Premiere: 14. juli 2016 

Historien om Tarzan rangerer blandt de 

mest populære, ba de hvad anga r bøger og 

Disneys tegnefilm. Ikke helt overraskende 

kommer der derfor nu ogsa  en spillefilm. Nu 

tænker du ma ske om dette blot er en filma-

tisering af historien du allerede kender. Nej, 

det er det ikke. 

I ”The Legend of Tarzan” springer vi ind i 

historien efter at Tarzan er kommet til Lon-

don. Knap er han dog blevet klimatiseret 

førend at Dronning Elizabeth kalder ham 

hid. Underlige fænomener er begyndt at 

finde sted pa  øen, hvorfra han kom. Dron-

ningen beder derfor Tarzan om at tage tilba-

ge for at undersøge, hvad det er der forega r. 

Den rejse bliver naturligvis alt andet end 

nem.  

Af kendte skuespillere deltager bl.a. Samuel 

L. Jackson og Christopher Waltz.  

Jason Bourne 

Premiere: 28. juli 2016 

The name is Bourne, Jason Bourne. Na  nej, 

det var Bond. Ikke desto mindre er Bourne– 

sagaen efterha nden ved at være oppe blandt 

de helt store agentfilmatiseringer, hvilket 

denne 5. film i den grad hjælper med til.  

Efter tre oprindelige og meget succesfulde 

film, alle med Matt Damon i hovedrollen 

som Jason Bourne, fulgte en fjerne film helt 

uden Jason Bourne. Nu er Matt Damon sa  

tilbage igen, men det er ma ske ikke engang 

den største forskel. Temaet i den kommen-

de film er nemlig denne: Jason Bourne kan 

huske det, det hele!  

Som om at hele historien ikke i forvejen 

allerede var kompliceret nok for den kære 

agent, sa  opsta r der nu endnu flere dilem-

maer, da det ga r op for ham, at han er blevet 

løjet for. Og er der en, du ikke vil have som 

din fjende - sa  er det Jason Bourne! 

Sommerens film i biografen 

 

1/6 Beboerrådsmøde 

1/6 til 4/6 Distortion 

5/6 Grundlovsdag 

5/6 Fars dag 

11/6 Traffic Light Party at KælderCaféen 

15/6 Valdemarsdag 

23/6 Sankt Hans Aften 

24/6 Sankt Hans Dag 

24/6 Tequila Night at KælderCaféen 

 

 

 

Bukstavleg 

A. Opgave: Et sted i Danmark .... 

Hver andet bogstav er forsvundet i nedenstående bynavn 

Kan du gætte hvad det er for et? 

i g ø i g  

 

B. Opgave: To og to.... 

Hvad er næste bogstav i denne serie? 

3 T 6 S 9 N 12 ?  

 

C. Opgave: Man bliver tørstig af denne opgave... 

Kan du finde sammenhængen mellem disse ord? 

Kælk El Sand Haft Min 

 

Se Svar: side 4  


