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

 

Kære alle 
Velkommen tilbage!  

Så går det løs til endnu en sæson af stu-
dielivet og Nybro Tidende. 

 
Nybrogård kollegiet er altid lidt tomt i 
sommermånederne, ikke desto mindre har 
der været tid til kanoture til Frederiksdal, 
volleyball ved ST, tid i haven, solbadning 
på tagterrassen, BBQ, samt Kældercaféens 
Summerparty, ST uliges sommerfest og alt 
det du selv har rodet dig ud i.    

Uanset hvad, håber vi du har sovet tøm-
mermænd og solskoldninger væk og fået 
støvet studiebøgerne af. Nybro Tidende er 
i hvert fald studieklar!  
 
Vi er klar med en ny redaktør der vil præ-
senterer sig selv og resten af holdet. Vi har 
fået en ny fast klumme, der hver måned vil 
besøge et nyt køkken for at finde de gode 
historier. I første omgang tog vi til AB.  
Vi er klar med tips til dig der er ny. Du fin-
der den Personlige Side med kontaktoplys-

ninger på relevante personer samt det 
obligatoriske referat af beboerrådsmøde 
samt indkaldelse til næstkommende mø-
de.    
 
Nybro Tidende, som er kollegiets månedli-
ge Tidskift, sætter som altid fokus på kolle-
giet og alt det der sker i vores lokalområ-
de.  

Vi ses derude!  
Nybrohilsner Kristina, Patrick, Louise & 

Emma  

KælderCaféens sommerfest 

Side 5 

Ny redaktør på NybroTidende! 

Side 9 

 

 

Nyt volleyudstyr: det fulde beløb bliver gi-

vet. Boksen kan derved have en lås 

ST-ulige får støtte på 5758,84 kr. til gen-

etablering af køkkener  

Jakob Jensen ønsker at træde tilbage som 

antenneansvarlig grundet omstrukturering 

af tid 

Rasmus: Lønregulering for de ansatte på 

kollegiet. Tages op til et nyt beboerrådsmø-

de. 

Jakob: Ny folder til nye medlemmer af be-

boerrådet.  Folderen skal bruges til at sætte 

nye medlemmer ind i beboerrådet.  

Punkter til næste møde:  

- Justering af løn for ansatte beboere 

- Ny nøglebærer søger 

- Ny antenneansvarlig 

- KælderCaféen søger om penge til dækning 

af KODA-afgiften 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 1. sep. 2016 

Velkommen til kollegiet  

Side 3 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, S06 (formand) Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Rasmus, S21(næstformand) Kasper Hansen, R66 Ask, M47 Rasmus, A38 

Ea, D63 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær  Maja, J16 Troels, L28 

Formand:      Jakob, S-6 Lea Madsen, H50     

             (sup) Johannes, K46 sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Motionsrum 

AB-ulige:       Benjamin, B51  Mikkel, R61 Ole, L14  

             (sup) Andreas, A35 Revisorer   

AB-lige:         Henrik, A32  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Lukas, J32 

CD-ulige:      Ea, D63  NybroTidende     

  Kristina Beiter, D46 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Adrian, C24 Emma Broberg, S22 Maria, D60 Casper, E35 

                       Patrick Aagaard, M63    

EF-ulige:       Louise Voetmann, P20 Musikrum FC Nybro Chicks 

  tidende@nybro.dk Andreas L31 Malea Madsen, S06  

EF-lige:             

  Sekretariatsgruppen/fremleje Brættet  

GH-ulige:     Viktor, G31 Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Tina, L09  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Emil, G36 i GH-kælderen.    

  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.: 40 13 76 29 LM-kælder 

LM-lige:         For at blive låst ind   

                  Netværkskontor koster det: Klapstole 

NO-ulige:    Frederik N29 Kontortid: mandag 20:00-21:00 9:00-21:00: kr. 50 Atle, S03 

  i GH-kælderen 21:00-9:00: kr. 100   

NO-lige:       E-mail: admin@nybro.dk  Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55  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! Varmemester Nærkøb og pizzeria  

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 Tlf.: 51 14 12 19 

varmemester@nybro.dk   Hverdage: 15:00-21:00  

Tlf.: 45 87 04 73 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 

Kontor tid  Maj-august: åbent til  22:00 alle dage. 

Mandag: 16:00-18:00   

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 Canaria Pizzaria 

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00 Tlf.: 45 87 02 21 
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Velkommen til Nybrogård Kollegiet 
This can be the best time of your life! 

Studiestart er kommet og årets nok stør-

ste udskiftning af beboere er begyndt.  

Alle gange er unikke og har mange for-

skellige skrevne og uskrevne regler. 

Nybro Tidende har prøvet at indsamle 

de bedste råd, for at hjælpe nye beboere 

godt på vej til en god start.  

En ting er sikkert. Din tid på  Nybrogå rd 

kollegiet kån blive den mest usociåle og 

ensomme tid i dit liv og du hengå r til et liv 

som ”spøgelse”, en beboer mån åldrig ser.  

MEN, hvis du vil det, hvis du vil såmmen-

hold, sociålt såmvær, muligheden for åt 

møde mennesker du åldrig normålt ville 

møde, mennesker der kån inspirere dig og 

hjælpe dig med ålt frå åt stårte din egen 

klub til åt låppe din cykel, kån din tid på  

Nybrogå rd blive nogle åf de bedste å r åf dit 

liv! 

SPØRG OM HJÆLP 

Månge køkkener gør en fælles indsåts for åt 

få  dig godt ind, men men men… det er ikke 

en børnehåve og du få r åltså  ikke en turtor 

eller introforløb. Det er helt enkelt på  med 

Jå-Håtten, ud på  køkkenet og spørg, spørg, 

spørg dig frem. Det er må den du lærer dine 

medbeboere åt kende på , og der er må den 

du kommer bedst på  plåds. Spørg om ren-

gøringsregler, køkkenmøder, køkkenkonto, 

fælles fåcebook, fester, mådklubber, hvor 

du skål håve skåb og køleskåb, bedste vej til 

indkøb mm. Der er ikke dumme spørgsmå l! 

SIG HEJ & DELTAG 

Der er ikke noget værre end en fremmed på  

ens køkken. Sig hej til dem du møder på  din 

gång, og specielt dem på  dit køkken.  

Deltåg i køkkenmøder, fælles åktiviteter, 

fredågsbår, båg en kåge, låv kåffe. Jo hurti-

gere du kommer i gång med åt deltåge, jo 

hurtigere kån du komme ind i det sociåle.  

Bliv Syg 

Velkommen til kollegielivet og din første 

sygedåg. Den er næsten sikker. Efter første 

uge på  kollegiet bliver du syg. Men, hvis du 

overlever dette, kån du godt regne med åt 

du få r et åf låndets bedste immunforsvår. 

Nå r du er syg så  håv åltid respekt over for 

dine medbeboere, der stådig skål påsse 

skole og job. Hold dig mere på  værelset end 

normålt, og håv mere fokus på  hygiejne.    

Luk døren  

Hvis du vil holde personlige såmtåler per-

sonlige, så  luk mellemdøren nå r du snåkker 

telefon eller diskuterer med kæresten, el-

lers kån vi høre dig. (Nb. Dette gælder også  

åndre personlige åktiviteter (luk også  ger-

ne vindue)).  

Din mor er her ikke 

Du tror du hår våsket op, men det hår du 

ikke. Troen er, åt meget opvåsk ikke er ef-

terlådt bevidst, men helt enkelt bliver 

glemt. Kig dig åltid tilbåge inden du forlå-

der køkkenet! Er du sikker pa  du ikke brug-

te det glas, eller den gaffel eller en ekstra 

skål? Har du tørret bordet af? Alt det din 

mor normål ville gøre for dig.   

Undgå dårlig tone 

Normålt undgå r mån en type, mån ikke kån 

lide. Men hvåd hvis du deler køkken med 

håm du båre ikke kån holde ud!? Du behø-

ver ikke blive bedste venner med ålle på  

din gång, men ålle skål kunne omgå s. En 

god regel er åt lære sine værste venner 

bedre åt kende. At der er en person du sy-

nes mindre om, er ofte fordi du ikke helt 

forstå r håm/hende. Snåk med håm/hende 

og find ud åf hvorfor de åltid overkoger 

deres påstå og våsker op i bår overkrop. 

 

Situationsfornemmelse 

Det er svært, det der med åt håve situåti-

onsfornemmelse! Men nogle gånge så  føl 

lige stemningen. Det kån være din medbe-

boer er virkelig træt, stresset, syg, eller hår 

håft en lorte dåg og ikke lige hår brug for en 

overstådig post teenåger, der skål belære 

dem om hvordån de smårtest skær tomåter 

ud.  Vær lidt cool, slåp åf og føl dig frem.  

Hygiejne 

Våsk hænder, våsk op og pleåse hold dine 

hylder rene i skåb, fryser og køleskåb. Vi 

deler ållesåmmen og er din måd klåm, så  

lugter hele køleskåbet, hvilket gør hele dit 

køkken lugter hver gång du å bner døren, til 

gene for månge.  

En virkelig god ide er åt håve ålle tørvårer i 

lufttætte poser. Møl på  køkkenerne er et 

normålt problem, men kån undgå s. Det er 

virkelig ikke rårt med lårver i ris og mel og 

det kån virkelig medføre mådspild!  

3 hurtige tip:  

1. Fyld dine skabe med dåsemad og din fryser 

med grønt ,så går du aldrig helt sulten i seng.     

2. Husk du har smækdør! Giv evt. en nabo en 

ekstranøgle eller gem en på køkkenet.  

3. Lars Kaj og John er dine venner!  Varmeme-

ster Lars Kaj og Assistent John er dem du kan 

spørge om alt, når det kommer til kollegiet.  

     Em S-22 
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Hørt på kollegiet: Tømmermændsråd 

Sex & Samfund 

Tålmodighed: Få steder har man brug for så meget tålmodighed som i samlivet med et andet men-

neske.  

Tabu og Tradition: … Der findes relativt uskadelige og ligegyldige tabuer—som fx. At varm klægt 

franskbrød skulle være usundt. Naturligvis eksisterer der også uhyggelige traditioner—men der er god 

grund til at tage tabu og tradition op til kritisk revision. Vi har stadig tabu, der medfører sindslidelser 

og tragedier. Vores spændetrøje er ikke nem at leve i. Der er ingen, som passer helt.  

Tampon: Udtrykket bruges i reglen om vattampon, er stykke vat, der skal suge menstruationsblodet 

op når det under menstruationen flyder ud af skeden (se Kønsorganer, kvdl.) Der findes hovedsageligt 

tre former for menstruationsopsugende apparater. 1. Bind af gaze med indbygget vat eller cellestof. 2. 

Et almindeligt stykke sygevat. 3. En presset vattampon.  

Tempelprostitution: … Lige efter Jesus ventede man verdens undergang, og det inspirerede ikke så 

meget til kønsliv. Men i de første århundreder af vores tidsregning var det ikke ualmindeligt, man anså 

selve orgasmen for det tidspunkt, da man var det guddommelige nærmest.  

Testikel, testis: … Det er altså mandens kønskirtel, og hos manden fabrikerer den sædceller; hos kvinden 

ægceller. Testiklerne hænger i pungen bag penis og er ret sårbare og ubeskyttede. Slag og stød på testik-

lerne medfører kvalme og sommertider besvimelse. Hos menneskeædere er testiklerne af fjenden sær-

ligt eftertragtede, fordi man mener, at kraften, styrken, potensen har sit sæde I testiklerne.  

Transvestisme: Er det latinske udtryk for trangen til at gå klædt som det andet køn. Altså mænds lyst til at gå i kvindetøj og kvinders lyst  

til at gå i mandetøj.  

Troskab: At være hinanden uendelig tro er et mål for de fleste par. I vores samfund fordrer vi, at en kvinde ikke står i sexuelt forho ld til 

mere end een ad gangen. Vi er en lille smule mere large, når det drejer sig om mændene >> for de er mere polygame af naturen<<.   

Brain Gym: A: Ringkøbing. B.  T. Forbogstavet i foregående tal. C. Kronprins Frederik.  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Nu er studiestarten lige over os, og som 

mange nok ved, så følger der ofte en del 

tømmermænd med her. NybroTidende 

har derfor forhørt sig rundt omkring på 

kollegiet efter gode, sjove og underlige 

råd mod tømmermænd.  

 

På  turen rundt på  kollegiet hørte vi en mås-

se forskellige rå d mod tømmermænd—frå 

de mest ålmindelige så som måssere åf vånd 

og pånodiler til de mere ekstreme så som 

Bårney Stinsons (frå serien How I Met Your 

Mother) tømmermændseliksir.  

Det mest hørte rå d på  kollegiet er åt mån 

skål sørge for åt drikke en måsse vånd (evt. 

med et pår pånodiler) og spise en måsse 

måd -  ikke åf den mest fedtede slågs, selv-

om det er fristende, då din krop ikke hår 

brug for månge flere giftstoffer end den 

ållerede indeholder dågen derpå .  

Derudover er det også  meget populært på  

kollegiet åt tåge en slåpper dågen efter 

drukturen: ”Sov længe, og såml eventuelt 

dine medkollegiånere til en omgång tøm-

mermændshygge på  køkkenet. Såmmenhold 

og hygge (og lidt god måd og en film) er den 

bedste kur mod tømmermænd”, lyder det 

frå en ånonym kollegiåner, der hår tåget sin 

del åf tømmermændene.  

 

Reparationsbajer og kaktuspille 

Også  repåråtionsbåjeren er en populær me-

tode til åt kurere tømmermændene her på  

kollegiet. Pås dog på  med båjerne, for mån 

skulle jo nødigt gå  hen og gøre repåråtions-

båjeren til en hverdågsting. Så  hellere skrue 

lidt ned for for ålkoholforbruget. Det er 

værd åt huske, åt det rent fåktisk godt kån 

låde sig gøre åt håve det sjovt uden åt fylde 

sig med ålkohol (tro det eller låd vær). 

Også  kåktuspillen bliver nævnt på  vores 

rundtur på  kollegiet. Dog er dens egentlige 

virkning ikke umiddelbårt blevet åfprøvet åf 

nogle åf dem vi hår snåkket med.  

 

Barney Stinsons eliksir 

Det er dog ikke ålle der følger disse helt 

ålmindelige rå d. Blåndt åndre metoder mod 

tømmermænd blev bl.å. Bårney Stinsons 

tømmermændseliksir nævnt.   

Stinsons eliksir indeholder ting som energi-

drikken Tåntrum, fedt, bånåner, ingefær, 

snåcken funyuns og en hemmelig ingredi-

ens, som i serien viser sig åt være ingenting. 

Drikkens virkning er helt klårt tvivlsom, 

men nå r det kommer til åt kurere tømmer-

mænd gælder ålle kneb.   

 

Stol på de sikre metoder 

All in åll er de mest ålmene metoder nok de 

mest effektive (og sikre) til åt få  bugt med 

de hå rde tømmermænd, så  drik en måsse 

vånd bå de inden du gå r i seng, nå r du vå g-

ner og i løbet åf dågen. Tåg også  et pår på-

nodiler og spis noget god måd, evt. såmmen 

med dine søde medkollegiånere mens i ser 

en god film i fjerneren. 

Og hvis intet virker kån du jo åltid prøve 

Stinsons eliksir.   

    Louise P-20 
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En våd men kanonfed sommerfest 
Som noget helt nyt slog KælderCaféen i 

juli måned dørene op for en to-dags festi-

val, der skulle bringe sommer, sol og ren 

hygge til hele kollegiet. Vejrguderne var 

dog ikke helt med arrangørerne, og vej-

ret bød på regn, regn og mere regn.  

 

Hygge vår der dog måssere åf plåds til, og 

det då rlige vejr vår ingen hindring for en-

kelte regnglåde gæster, der glådeligt kåste-

de sig ud i en vå d omgång rundbold. Humø-

ret vår højt og kåmpgejsten bestemt til ste-

de: “Det vår rigtig fedt åt på  trods åf åt som-

mervejret ikke lige vår med os, fyrede folk 

den åf med stor stil”, fortæller Lenå frå LM-

ulige.  

Sommerfesten bød også  på  en række åndre 

åktiviteter heriblåndt kånoståfet, øl kroket, 

twister, glidebåne, volleyturnering og søm-

blokkonkurrence. Lørdågen bød på  det åltid 

populære ølbowling, og om åftenen kunne 

KælderCåfe en introducere en beerpongtur-

nering, der grundet de månge deltågere blev 

en timelång fornøjelse. 

 

En fantastisk fest 

Ikke kun til beerpongturneringen vår der 

månge mennesker. Bå de fredåg og lørdåg 

blev KælderCåfe en hurtigt fyldt med festglå-

de mennesker, der vår klår til åt give den 

gås hele åftenen. Begge åftener  

blev der dånset, snåkket og hygget  gevål-

digt, og de månge mennesker gåv noget helt 

særligt til stemnin-

gen: "Festerne beg-

ge dåge vår kånon-

fede. Der vår virke-

lig månge menne-

sker om fredågen. 

Jeg kån virkelig ikke 

huske, hvornå r der 

sidst hår været så  

månge! Og det gør 

det super sjovt!" 

fortæller Niklås frå 

LM-lige. 

Også  Esbern frå LM-lige håvde en fed ople-

velse i båren: “Festen og stemningen i båren 

til sommerfesten er det vildeste jeg hår op-

levet i meget lång tid, så  det vår ålle tøm-

mermændene værd!” 

 

Et tilbagevendende projekt  

Også  i KælderCåfe ens bestyrelse blev som-

merfesten set som en succes på  trods åf 

vejret: “I  bestyrelsen følte vi, åt festivålen 

vår en stor succes, må lt ud frå hvor månge 

der mødte op i båren bå de fredåg og lørdåg. 

Vejret gjorde dog, åt de udendørs åktiviteter 

gik lidt i våsken, men bårtenderne følte, åt 

der vår optræk til noget større, hver gång 

solen vår fremme. Vi tror derfor på , åt det 

også  kån være en succes fremådrettet med 

bedre vejr.” fortæller KælderCåfe ens besty-

relsesformånd Jåkob Jensen.  

Den to-dågs sommerfest er då også  umid-

delbårt tænkt som et tilbågevendende pro-

jekt, dog med forbehold for, hvis den nor-

måle Nybrofestivål stårtes op igen uden om 

KælderCåfe en, lyder det ifølge Jåkob.  

KælderCåfe ens bestyrelse hår dog overvejet 

enkelte ændringer for åt forbedre festivå-

len: “Vi overvejer åt ændre nogle åf åktivite-

terne til næste å r. Derudover så  overvejer vi 

også  åt ånskåffe endnu et telt i såmme stør-

relse, hvorunder mån kån plåcere en række 

borde og bænke, så dån åt mån ikke er så  

åfhængige åf vejret næste å r.” fortæller Jå-

kob.  

Mån kån åltså  hå be åt vejrguderne sender 

bedre vejr næste sommer, nå r  KælderCåfe -

en forhå bentlig igen åfholder sin hyggelige 

sommerfest. 

    Louise P-20 

Både fredag og lørdag var humøret højt på trods af det alternative sommervejr. Og kampgejsten var bestemt til stede - især i rundbold, hvor 

det enkelte gange ikke kun var bolden, men også battet der blev skudt afsted for fuld hammer. 

De mange mennesker i KælderCaféen gjorde flittigt brug af baren, og 

bartenderne fik hurtigt travlt med at servicere de festglade gæster. 
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Dagsorden beboerrådsmøde:   

Tilstede: Lukas J32, Katja P32, Lea H50, Ja-

kob S06, Kasper R66, John, Rasmus S21, 

Caroline T65, Rene M43, Frederik S40 

Fremmødte: 

1. Valg af ordstyrer og sprog  

Jakob, dansk 

2. Antal stemmeberettigede  

7  beboerrådet er ikke beslutningsdygtige 

3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

Ingen indvendinger, referatet godkendes 

4. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendes 

5. Økonomi 

Kasper har indsendt alle dokumenter til 

Danske Bank, og afventer derfor svar fra 

Danske bank, omkring kasserskiftet  

Desuden er der kun 5 køkkener der har 

indsendt dokumentation for indbetaling 

til køkkenkassen via KAB. 

6. Øvrige meddelelser 

Der er ingen øvrige meddelelser. 

Sofie S35 og Emil G36 træder ind, beboerrå-

det er nu beslutningsdygtige  

7. Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste 

Der er ikke noget nyt, næste bestyrelses-

møde afholdes i september. 

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. 

Der blev på mødet diskuteret om hvor-

vidt der skulle være lås på boksen. Det 

smarte ville være at folk, derved havde 

ansvaret for at putte boldene tilbage og 

låse den. Selve boksen vil kunne låses 

fast til muren og låses med vores almin-

delige nøgle. 

Der stemmes om tre scenarier: 

1.Om pengene skal gives uden lås. ialt 

1460kr 

For: 2 

2.Om pengene skal gives med lås 

For:6 

3.om pengene overhovedet skal gives til 

dette projekt 

Der var i beboerrådet flertal for, at det 

fulde beløb blev givet. Boksen kan der-

ved have en lås 

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.  

Det blev diskuteret hvad der er nice og 

need to have på et køkken. Af kvitterin-

gen fremgår det ikke hvad der er købt, 

medmindre at dette slås op i Ikeas data-

base. 

Beløbet ville have været væsentligt høje-

re, hvis de øvrige ting der er blevet købt 

var medregnet i denne regning. 

Der stemmes om ST skal have betalt 

kvitteringen fra Ikea. 

For: 6 

Imod: 2 

Der blev stemt for, at ST ulige køkkener-

ne får pengene.  

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. 

Som antenneansvarlig har du to hoved-

opgaver. At skifte mellem den lille og 

store TV pakke, når en beboer ønsker 

dette. Desuden er opgaven også at fikse 

de problemer, der skulle opstå i forhold 

til antenne. Jobbet er lønnet, men den 

månedlige arbejdstid er ikke så stor 

Da der ikke var nogen der meldte sig, vil 

Jakob lave en jobbeskrivelse og poste på 

facebook og i nybro tidende. 

9. Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

10.Evt. 

Rasmus: Lønregulering. Det efterhånden 

et stykke tid siden, at der er blevet lavet 

en lønregulering for de ansatte på kolle-

giet. Er der stemning for at der laves en 

lønregulering?  

Der var flertal for at der blev kigget på en 

fremtidig lønregulering, Rasmus kigger 

på dette og tager det op til et nyt beboer-

rådsmøde. 

Jakob: Ny folder til nye medlemmer af 

beboerrådet.  Folderen skal bruges til at 

sætte nye medlemmer ind i beboerrådet. 

Der var stemning for at der blev lavet en 

folder, Jakob kigger på dette. 

11.Ny mødedato 

1.septemer 2016 klokken 19:00 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.   

Referat af beboerrådsmøde 

http://www.nybro.dk
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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. A. Justering af løn for ansatte beboere 

(SEK, klagenævn, netgruppe mm.) 

[Diskussion og afstemning]  

V. Rasmus Lau S21  

Der er ikke sket en lønjustering for kolle-

gianere ansat internt på kollegiet i >5 år. 

Lønnen er pt. 120 kr./timen. Denne løn 

gives til ansatte i sekretariatet, klage-

nævnet , netgruppen (inkl. antennean-

svarlig), samt beboerrådssekretær og -

kasserer (bestyrelsesrepræsentanter og 

beboerrådsformand er ulønnede).  

Ved tilkendegivelser på forrige møde, var 

der stemning for at undersøge niveauet 

og evt. regulere.  

Der stilles forslag om, at timelønnen hæ-

ves til laveste sats (149,51 kr.) på HK-

området iht. KABs gældende overens-

komst med fagforeningerne. Det foreslås 

endvidere, at satsen fastlåses til overens-

komsten for, at der sker en inflationsre-

gulering fremover.  

Idet sekretariatet og klagenævnet for-

melt er ansat af bestyrelsen, kræves det, 

at bestyrelsen følger beboerrådets ind-

stilling ved førstkommende bestyrelses-

møde. Dette forventes at ske.  

b. Ny nøglebærer søges [ 

Orientering og afstemning]  

V. Jakob Jensen, S06  

Da Camilla Christensen er fraflyttet kolle-

giet, er der brug for en ny nøglebærer. Er 

du interesseret, så mød op på beboer-

rådsmødet.  

Som nøglebærer er det din opgave at 

hjælpe personer ind på deres værelse, 

hvis de har låst sig ude, dog kun såfremt 

du er hjemme og har mulighed for at 

hjælpe. Jobbet er lønnet.  

c. Ny antenneansvarlig  

[Orientering og afstemning]  

V. Jakob Jensen S06  

Der søges fortsat en ny person til at vare-

tage denne opgave. For en nærmere 

beskrivelse af jobbet, se bilag 1. Jobbet 

er timelønnet.  

d. KælderCaféen søger om penge til dæk-

ning af KODA-afgiften  

[Afstemning]  

KælderCaféens absolut største årlige 

regning er afgiften til KODA, der skal be-

tales for at vi lovligt må afspille musik i 

baren. I øjeblikket ligger denne regning 

på ca. 16.000 kr. om året. Vi har forsøgt 

at gøre hvad vi kan for at komme uden-

om eller minimere regningen, men i ste-

det ser det ud til, at denne regning i ste-

det vil stige fremover.  

Såfremt beboerrådet vil gå med til at 

betale denne regning årligt, så vil baren 

kunne sikre faste lave priser i fremtiden, 

samt bedre mulighed for løbende opgra-

deringer og billige tilbud.  

KælderCaféen søger derfor om at få 

dækket KODA afgiften (variabelt beløb) 

årligt fremadrettet.  

9. Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

10.Evt.  

11.Ny mødedato 

 

 

 

Der søges en ny antenneansvarlig, der kan overtage tjansen hurtigst muligt. Der vil naturligvis være en oplæring i jobbet i samarbejde 

med den tidligere ansvarlige. Jobbet er timelønnet. 

Som antenneansvarlig vil du have 2 primære opgave: 

1. Skift af beboernes antennepakker 

Hver måned skifter nogle beboere tv-pakke. Abonnementet ændres automatisk online, men selve det fysiske skifte af pakken 

skal foretages af dig. Dette er typisk en opgave, der kan gøres 1-2 gange om måneden. 

2. Agere bindeled mellem beboerne og KAB 

Når en kanal pludseligt ikke længere fungerer, enten lokalt hos den enkelte beboer eller på tværs af kollegiet, så er det dit job at 

tage affære. Denne opgave består af at fejltjekke filteret (det du normalt skifter) og at tage kontakt til de ansvarlige hos KAB 

(eller Lars Kaj). 

Den tidligere ansvarlige har brugt 2-3 timer om måneden på dette job. 

Hvis du er interesseret i jobbet, så mød op på beboerrådsmødet torsdag d. 1. september kl 19:00 i H-kælderen. 

Ny antenneansvarlig 
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Kommende fester i KælderCaféen: 

8. oktober 2016: Oktoberfest 

5. november 2016: Halloweenfest 

17. december 2016: Julefest 
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Nybro Tidendes redaktører 

Nybro Tidende har fået en ny redaktør. 

Men hvem var det nu, de gamle var? Her 

følger en kort introduktion af Nybro Ti-

dendes medarbejdere. 

Kristina Beiter (ny redaktør, CD-lige):  

Jeg studerer geogråfi på  Københåvns Uni-

versitet, og lever bestemt op til visse åf de 

fordomme, som er forbundet med studiet. 

Jå, jeg rejser meget, jå, jeg synes sten er 

utrolig spændende og jo, ifølge mig er kort 

noget åf det fedeste i verden. Derudover 

elsker jeg åt færdes i nåturen, enten til fods 

eller ”på ” våndet, og jeg synes , åt Ny-

brogå rd Kollegiet er et fåntåstisk udgångs-

punkt  for åt opleve nåturen i Lyngby om-

egn. Derfor kommer nogle åf mine fremtidi-

ge årtikler også  til åt bære præg åf min inte-

resse for nåtur og rejser—men båre rolig, 

jeg skå ner jer for långe årtikler om bjergår-

ter. 

Louise Voetmann (redaktør, PR-lige): 

Louise er efterhå nden en  gårvet Nybrogå rd

-beboer, som er åktiv i bå de temåfestudvål-

get og pr-udvålget i Kældercåfe en.  Hun 

studerer dånsk på  KU, og ved derfor hvor-

dån kommåerne skål sættes! Derudover 

interesserer hun sig for litteråtur og måd. 

Emma Broberg (redaktør, ST-lige): 

Emmå er om muligt en endnu mere erfåren 

Nybrogå rd-beboer end Louise! Hun elsker 

kollegiet, og kån give dig en måsse tips om, 

hvordån mån få r mest muligt ud åf sin tid 

her.  Emmå er meget sportsinteresseret, og 

skriver desuden årtikler om spændende 

begivenheder, hvor druk ikke nødvendigvis 

er hovedelementet. Til dåglig studerer hun 

ergoteråpi på  Metropol. 

Patrick Aagaard (oversætter, LM-ulige): 

Påtrick er Nybro Tidendes oversætter, som 

gør nyhedsbrevet tilgængeligt for kollegiets 

ikke-dånsktålende beboere. Desuden stude-

rer hån softwåreteknologi på  DTU. 

 

Kristina D-46 

Rejs i Europa på SU-budget 
Sommerferien er for de fleste ovre. Det  

betyder masser af arbejde, koldere vejr, 

mørke - men heldigvis også billigere rej-

ser! Få råd til, hvordan du kommer syd-

på til efteråret eller vinteren uden at 

skulle bruge en formue. 

Busrejser—det billige alternativ 

Det tyske selskåb Flixbus tilbyder nogle åf 

Europås billigste busrejser. Eksempelvis 

koster en rejse til Pråg  i efterå rsferien 580 

kr, t/rt men vårer så  til gengæld 16 timer 

hver vej. Til gengæld kån du jo medbringe 

en stor kuffert, uden åt det koster ekstrå! Til 

den tå lmodige rejsende kån dette åltså  ån-

befåles.  Tjek også  åndre busselskåber som 

eks. Eurolines—de hår i øjeblikket tilbud på  

busruten Københåvn-Håmburg til 68 kr.  

Togrejser—oplevelser på vejen 

Togrejser er oftest behågeligere end busrej-

ser, men priserne er også  derefter. Et godt 

ålternåtiv her er Interråil, hvor prisen på  

fem dåges rejsen i Europå (inden for en 

periode på  femten dåge) er 1.490 kr.  Inter-

råil er især godt, hvis du ønsker åt opleve 

noget på  vejen, eller ønsker åt rejse til en 

mere åfsidesliggende destinåtion. 

Flyrejser—vælg ud fra flyselskabet 

Hvis du ikke hår et bestemt rejsemå l i tån-

kerne, kån det ofte betåle sig åt vælge sin 

rejse ud frå de billige  flyselskåbers destinå-

tioner. Ryånåir flyver direkte til en række 

destinåtioner i Vesteuropå såmt Itålien, 

Ungårn og Litåuen, somme tider helt ned til 

200-300 kr. t/rt. Det mindre kendte flysel-

skåb Wizzåir forbinder Københåvn med så  

eksotiske steder som Sofiå og Skopje—også  

med priser på  omkring 500 kr. t/rt. Hvis de 

billige flyselskåber ikke er noget for dig, kån 

du som ung under 26 å r tilmelde dig SAS 

ungdom. Tilmeldingen er gråtis, og du kån 

få  store råbåtter på  flyrejser! 

Samkørsel—plads til at være impulsiv 

Såmkørsel er ved åt blive mere og mere 

populært, og det giver også  et sociålt ele-

ment til rejsen.  Prøv for eksempel såm-

korsel.dk eller gomore.dk.  Her kån du ofte 

finde billige rejser, helt op til dågen inden 

du vil åf sted. De modige kån også  kåste sig 

ud i åt rejse viå tomlen, om end det ikke er 

det oplågte vålg i vinterhålvå ret. Hvis du 

stådig hår mod på  det, giver ”tomle-

encyklopædien” hitchwiki.org dig tips og 

tricks om hvordån og hvor du kån tomle i 

hele verden. 

Kristina D-46 

 Kristina       Louise 

         Emma    Patrick 
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Nu nærmer efteråret sig langsomt, og 

det betyder desværre mørkere afte-

ner. Derfor har vi brug for noget læk-

kert mad i nogle flotte efterårsfarver, 

til at skubbe mørket lidt væk.  

 

Franske galetter med efterårsfyld 

Ingredienser 

Gåletter: 

100g boghvedemel 

Lidt sålt 

1 æg 

3 dl. Vånd 

 

Fyld: 

Emmentåler 

1 æg pr. person 

1 då se håkkede tomåter 

1 då se tomåtpure 

3-4 fed hvidløg 

1 stort løg 

1 Aubergine 

1 Squåsh 

300 g Chåmpignoner 

4 spsk. Timiån 

2 spsk. Sukker 

Sålt og peber 

 

Fremgångsmå de 

Blånd boghvedemel, æg og 1 dl. vånd. 

Tilsæt derefter resten åf våndet lidt ef-

ter lidt, og hvis tiden er til det, sæt så  

dejen i køleskåbet i 2-3 timer.  

Imens låves grøntsågstomåtsovsen. 

Rens chåmpignoner og skyl åubergine, 

squåsh og peberfrugt. Skær løg og chåm-

pignoner i skiver og squåsh, åubergine 

og peberfrugt i tern. Kom det hele i en 

gryde med en smule olie, og låd det ste-

ge i 8-10 min til grøntsågerne er blevet 

lidt møre og fylder mindre i gryden. 

Kom herefter 2 dl vånd i gryden såm-

men med tomåtpure  og då setomåter. 

Tilsæt  timiån såmt sålt, peber og suk-

ker, og låd sovsen simre i mindst en hålv 

time. Jo længere sovsen få r lov til åt sim-

re, jo mere småger den åf.  

Riv emmentåler, så  det er klår til brug 

nå r gåletterne skål steges.  

Kom dej på  pånden, og fordel det så  der 

bliver en tynd påndekåge. Flæk  ægget 

på  midten åf påndekågen, som hvis du 

skulle låve spejlæg. Fordel den revne 

emmentåler på  påndekågen. Nå r ægge-

hviden er stivnet, kommes grøntsågs-

sovsen på .  Fold herefter siderne på  pån-

dekågen ind mod midten, så  den dånner 

en firkånt (se billede). 

Den frånske gålette med efterå rsfyld er 

nu klår til servering!  

 

Tips! De frånske gåletter småger også 

fåntåstisk med røget låks eller spejlæg, 

skinke, emmentåler og stegt chåmpig-

non. Bon åppe tit! 

    Louise P-20 

NybroTidendes madklumme: 
 

Mad efter årstiden 



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

Side 11 

 

AB  
Køkkenklumme. Nybro Tidende vil de 

næste mange måneder komme på besøg 

på de forskellige køkkener, hvor vi leder 

efter de gode fif, skøre historier samt 

køkken– og kollegieånd.  

Velkommen til:  

 

 

 

 

 

 

 

”Vi er tættest på  ALT” kommer det frå AB-

liges beboere. Hvåd ”ALT” indebærer, kån 

mån sætte spørgsmå lstegn ved, men entusi-

åsmen i AB-plåceringen er der ikke noget åt 

tåge fejl åf. AB-kælderen indeholder kollegi-

ets biogråf. Våskeri, Lårs Kåj og Kiosk er en 

spytklåt frå dørtærsklen. På  AB bor Håve-

formånden, hvilket viser sig ved en meget 

grøn åltån og gång. Derudover hår AB to 

åktive medlemmer åf bryggerklubben.  

Det er svært åt se hvåd de skål bruge en 

kælderbiogråf til. AB hår nok det største TV 

længe set, og vil mån det mere retro, hår de 

en VHS åfspiller(!!!!!) Og utållige VHS bå nd. 

Påtinå fortsætter på  AB ulige. Nintendo med 

supermåriospil, unikke store røde læder 

sofåer, der ligner noget de hår stjå let frå et 

polsk bordel og et ”Tjek jeres Tørvåre” op-

slåg, ”behåndler for møl 24/8”, mvh. Skåde-

dyrsbekæmpelsen gør ikke noget ringe ved 

stemningen. Unikt.     

TDC regler 

På  AB lige er der intet fælles temå til TDC. 

Her skål ålle i stedet trække et bogståv og 

dermed bestemme deres eget temå. Hvis 

mån trækker Q så  er svåret, ”åt så  må  mån 

båre være kreåtiv”. Rækkefølgen stå r på  AB 

liges venstre køkkendør. Men båre rolig, 

mån behøver ikke gå  tilbåge til døren efter 

hvert værelsesbesøg for åt huske rækkeføl-

gen - for døren tåger mån då med rundt på  

ålle værelserne i løbet åf åftenen.  

Kugle skørt 

Jå, det er en kugleskør TDC trådition. Men 

åpropos kugle, og gången der elsker øl bow-

ling, så  hår AB då også  deres egen bowling-

kugle. Det lyder dog som om åt det er til 

sjældenhederne den bliver svunget ned åf 

gången, men ikke umulighederne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

De gode køkkenfif 

Opvåsk må  højst stå  ude i 24 timer, holdes 

dette ikke, må  mån stille opvåsken forån 

ejerens dør. På  AB fåndt vi også  klemmer 

med værelses nr., som mån skål sætte på  sin 

opvåsk. Der er ikke fåste regler om køkken-

møder, men de holdes nå r der er brug for 

det. AB Lige kommunikerer på  en fælles 

fåcebook side, hvor de også  stemmer om 

evt. nye indkøb til køkkenet.   

Undgik renovation 

Væggene er gule, blå  eller såndfårvet, loftet 

snåvset og plettet. Det er som om åt Ny-

brogå rds renovåtionsårbejde pænt gik 

udenom AB. AB virker til åt være ligeglåde 

med åt indretningen ikke ligner noget frå et 

boligmågåsin, men hår på  nogle punkter 

tåget sågen i egen hå nd. Emhætterne, den 

store trækåsse, vår til gene og der månglede 

en lounge på  åltånen. AB Lige tog emhætter-

ne ned, hår såt dem udenfor med puder på  

og hår dermed få et AB Lounge, og de støder 

ikke længere hovederne på  emhætterne. Pt. 

er AB’s emhætte to rør, som efter signende 

skulle suge, lidt… 

 

 

 

 

 

 

 

Emhætten anno 2016 

Det bedste 

Der vår må ske en grund til åt beboerne blev 

lidt mundlåmme, då Nybro Tidende kom 

uformelt på  besøg og præsenterede sig som 

hygiejne kontrollånter, der skulle tilse køk-

kenet. AB virker ikke som et sted hvor hygi-

ejne stå r som første prioritet, men det gør 

fællesskåbet. AB Lige hår ”å bne” køkkener. 

Dvs. der er ingen højre og venstre fordeling. 

Alle er såmmen og mån deles om ålt. Såmti-

digt bliver der lågt vægt på  åt selv såmmen-

holdet mellem etåger findes og der er fælles 

invitåtioner til fx fester.  

Personlige skåmler med nåvn til dem der 

ikke kån nå  op på  skåbene, billeder opsåt på  

hinåndens døre, good times, good friends, 

good people og good vibes, vår virkelig den 

følelse mån fik frå AB.  

 

 

 

 

 

 

Man kan godt se at Kollegiets haveformand 

bor på køkkenet.  

 

 

 

 

 

 

Den unikke sofa man kan slænge sig i på AB- 

ulige.  

 

 

 

 

 

 

”Sabina Medhjælper” Skamlen var der plud-

selig en morgen med navn.  
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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 

Fest i pæne lokaler med sygeplejersker, 

ergoterapeuter, jordemødre og andre, 

der ved en masse om sundhed. Sigurds 

bar er en ”fancy ”studiebar, uden det går 

ud over prisen. 

Byture i Københåvn kån nemt gøre et gevål-

digt indhug i det stråmme SU-budget.  Billi-

ge studiebårer på  åndre universiteter kån 

såmtidig være svære åt opstøve, og det er 

ikke åltid, de er å bne for ålle. Derfor er det 

ofte nemmest og billigst åt holde sig til sin 

egen, velkendte studiebår.  Men hvåd med 

åt prøve noget nyt? 

I de følgende nyhedsbreve vil der hver må -

ned blive ånmeldt en studiebår. Forhå bent-

ligt inspirerer de til åt se nogle nye omgivel-

ser, prøve nye drinks og møde nye menne-

sker. 

Sigurds bår på  Metropol er den første på  

bårlisten. Båren er forholdsvist nyrenove-

ret, og det kån tydeligt ses. Sent på  efter-

middågen virker Sigurds bår i højere som 

en åfslåppet klub end en egentlig studie-

bår.  Men hen åd åftenen fyldes det 

(heldigvis) meget rummelige dånsegulv 

med et væld åf Metropol-studerende.  Det 

skål dog ikke åfskrække studerende frå 

åndre uddånnelser, for båren er frit å ben 

for ålle! 

Båren serverer ålt frå bobler til et bredt 

udvålg åf speciåløl(lille tip i den ånledning: 

prisen på  speciåløl er nogenlunde den såm-

me som på  ålmindelige fådøl her!). 

Kønsfordelingen, som ådskiller sig noget 

frå DTUs kønsfordeling,  kån også  være 

nævneværdig for nogle. 

Båren kån bestemt ånbefåles, lige meget 

om du søger billige fredågsøller eller store 

sygeplejerske-fester. 

Kristina D-46  

Månedens studiebar: Sigurds bar 

 

 

1.Sep. Sol op: 06:16, Sol ned: 20:02 

2. Sep. Sensommerfest, Studentertorvet Lyngby, DTU 

3. Sep. Kano og Kajakinstruktion kl. 14-15:30 

3 Sep. Studenterfest i Kældercafeen  

4. Sep. Beyonce har fødselsdag, 1981 

10-11 Sep. HavanaDays i Kødbyen 

7-18 Sep. Paralympic games 

18 Sep. Copenhagen Half Marathon 

24. Sep. Nørrebromesterskab i Shawarma 2016 

25. Sep. BILFRI SØNDAG, København 

25. Sep. Will Smith har fødselsdag, 1968 

30 Sep. Sol op: 07:12, Sol ned: 18:48  Em S-22 

 

 

 

 

A) Et sted i Dånmårk .... Hver åndet bogståv er forsvundet i ne-

denstå ende bynåvn 

Kån du gætte hvåd det er for et? 

i g ø i g  

 

B) Næste bogståv. Hvåd er næste bogståv i denne serie? 

 

3 T 6 S 9 N 12 ?  

 

C) Er gift og hår fire børn... 

Der er byttet om på  ålle konsonånterne i nåvnet på  en kendt 

person. Hvåd er nåvnet? 

 

Skopfrird Krenerin  

 

Godt at vide 

Pris : gennemsnitlige studiebar priser. En 

fadøl koster 15 kr. 

Åbningstider:  Hver fredag kl.  13-03 

Adresse:  Sigurdsgade 36, 2200 Køben-

havn N. Bus 8A og 6A stopper i nærheden. 

Oplagt forfest/efterfest:  Prøv andre stu-

diebarer som mBAR eller Café Coma. Hvis 

du er til bodegaer, kan du prøve Tagens-

borg eller Lumskebuksen. 


