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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  

 

En ny klub blev født tirsdag d. 18. oktober i CD kælderen. BRÆTTET. 

En kælder for brætspilsentusiaster skabt og designet af brætspilsen-

tusiaster, en nørdet disciplin, en hel kælder! Kan det blive et hit for 

flere end 3? 

Klubben havde sørget for kaffe og kage i rigelige mængder, men de 

egentlige forhåbninger for hvor mange der ville dukke op og svinge 

brætsspilsbenene var lave.  

Kagen blev spist, og elkedlen kørte på fuldt blus, men vigtigst, så ose-

de denne aften af spilleglæde. Der var 20-25 entusiaster, nørder eller 

totalt spilamatører, der havde valgt at komme ned til åbningsfest.  

 

”Det er helt klart en fordel at kunne leve sig ind i universet” forklarer 

en af de, måske nye medlemmer, der var kommet ned og kastet sig 

ud i et figur krigsspil med god støtte fra klubbens næstformand.  

Åbningsaftenen må siges at være en succes. I fremtiden kommer 

klubben til at have åbent hver tirsdag aften, hvor du er velkommen til 

at tage dine venner udefra med. Der vil være mulighed for at købe 

kaffe og kage for 5 kr. hvor alle penge går til at købe nye spil. Det 

koster 50 kr. pr. år at være medlem. Der er pt. kun et nøglesystem, 

men når der er penge nok er målet at få chipsystem, så der er fri 

afbenyttelse 24/7.        Em S-22 

 

 

 

 

 Øl Køleskabe, Side 9 

 

 

 

 

 

Efterårs suppe, Side 10 

 

 

Det er ikke længere aktuelt at tildele KælderCa-

féen penge til dækning af KODA-afgift, da det er 

blevet besluttet at Kældercafeen kan få de sam-

me præmisser som privatfester, hvormed KODA-

afgift ikke betales.  

 

Kano/kajak klubben tildeles 56.200 kr. 

 

Biklubben lukker grundet, manglende medlems-

tal og den tid det kræver at af de tilbage væren-

de.  

 

ST-lige får dækket beløb på 6166 kr. til køkken-

udgifter 

 

Kunstklubben gives 8.500 kr. til opstart af Kunst-

klubben. 

 

Antenneansvarlig søges stadig. 

 

Skal kollegiet have en offentlig ladestander til 

elbiler? 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 1. nov. 2016 

 

 

 

 

 

Nørdernes København, 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 

 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:          Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Lukas, J32 

CD-ulige:        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, L07  

  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 Kasper CD-kælder 

                     Lukas, J32 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 26 81 15 01   

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:         Line    

                  Netværkskontor Tlf.:  53 14 12 07 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     

  antennegruppen@nybro.dk  

ST-ulige:     Ditlev, T47   KælderCaféen 

                    Caroline, T65 (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:    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 

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00 Tlf.: 45 87 02 21 
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Side 3 

 
 

 

 

 

 

 

Nørdernes København 

Der findes utallige guides til, hvad man kan 

spise i København, hvor man kan shoppe 

og hvilke attraktioner der er at se (se blot 

på side 5 i denne udgave af Nybro Tiden-

de). Men hvor kan du få tilfredsstillet din 

brætspilshungren? Det giver vi et par bud 

på her. 

Først skal det lige slås fast; guiden henven-

der sig særligt til dem der er interesserede i 

spil af forskellige afarter – frimærkesamlere, 

stennørder og traktorentusiaster får næppe 

afdækket deres interesse her. Til gengæld 

kan anbefalingerne have interesse for alt fra 

hygge-Settlers-spillere til hardcore Magic-

nørder 

BUTIKKERNE 

Nørdebutikkerne kan ofte være godt gemt 

væk, men særligt i Indre By findes en del, 

hvis man blot har mod på at lede lidt. Farao-

es Cigarer, et sandt nørdemekka, er blandt 

de største – og der findes heldigvis også en 

forretning så tæt på som ved Lyngby Stati-

on. Her finder du alle typer samleobjekter 

fra vilde kostumer til grafiske noveller, ma-

gic kort og brætspil. Her er der også rig mu-

lighed for at spille et par spil magic på  over-

etagen. Umiddelbart i nærheden i Jorchs 

Passage og på Sankt Peders Stræde finder 

du Fantask, Fuglsang & co. og Games, som 

er noget mere specialiserede. Mens Fantask 

hovedsageligt sælger bøger, tegneserier og 

film indenfor utallige genrer, fokuserer Ho-

gsmeade-lignende Fuglsang & co. på kostu-

mer og eksklusive samlerobjekter og Games 

på ja, spil. 

CAFEEN OG BARERNE 

Bastard Café i Huset KBH må være Dan-

marks ubetingede brætspils-paradis. Her 

findes hundrede og atter hundrede af bræt-

spil i alle afskygninger, nogle af dem koster 

lidt at spille, andre er fuldstændig gratis. 

Her er det tilladt at spise medbragt mad og 

snacks (selvom der også er mulighed for at 

købe snacks, kaffe og rum-øl), hvilket gør at 

man nemt kan spille en hel søndag væk her. 

Hvis man foretrækker spil der indeholder 

ping-lyde og masser af blink, kan arkade-

spilsbaren med det meget sigende navn, 

bipbipbar, også anbefales. 

Til dem der søger en mere caféagtig stem-

ning at spille brætspil i, findes der efterhån-

den en del caféer med ”standard-spil” som 

Trivial Pursuit eller skak. Her kan bl.a. næv-

nes skribentens favorit, Café Nutid på Nør-

regade, hvor kaffen endda er fantastisk bil-

lig.  

Lidt nærmere, på DTU, findes en decideret 

brætspils– og rollespilsklub, som hører un-

der Polyteknisk Forening: PFantasy Dôme. 

Her er et bredt udvalg af gratis spil, og loka-

liteten på DTU kan være ganske lokkende 

for mange. Klubben har åbent hver mandag 

fra kl. 17.  

Endnu tættere på findes naturligvis Ny-

brogårds egen brætspilsklub, Brættet, som 

fra nu af holder åbent hver tirsdag! Brættet 

befinder sig i CD-kælderen og har indtil vi-

dere samlet en god stak spil sammen. I for-

bindelse med Brættets nylige åbning bringer 

vi også et par brætspilsanbefalinger fra 

Brættets bestyrelse, som kan få vinterafte-

nerne til at gå lidt hurtigere og hyggeligere. 

BEGIVENHEDERNE 

Slutteligt findes der diverse nørdebegiven-

heder rundt omkring i København. Nørd-

marked, en gruppe af nørder som man kan 

finde på Facebook, promoverer og arrange-

rer en masse begivenheder; heriblandt 

Nørdmarked i København (surprise) med 

salg af diverse nørdegrejer og nørde-

nytårsfest. 

Kristina D-46 

 
BRÆTTET ANBEFALER 

1. Settlers of Catan.  Catan er en 

sand klassiker. Med over 20 år på 

bagen er det et spil som stadigvæk 

holder. Reglerne er simple og er hur-

tigt lært. Et strategispil for 2-5 spille-

re, hvor hver spiller påtager sig job-

bet som leder af en koloni på en ø. 

Det handler om at handle, bygge og 

forhandle sig til at være den første 

som får opbygget byer, lavet veje og 

regerer over mest land! 

2. Munchkin. Endnu en klassiker som 

har bragt glæde og smil i mange år. 

Munchkin er kort fortalt et kortspil, 

hvor hver spiller er en fiktiv eventyrer 

som skal besejre en masse monstre 

og sparke døre ind, for at finde en 

masse dejligt loot! Spillet er fyldt med 

pop referencer og herlig nørdehu-

mor. Fra D&D til Star Wars og alt der 

imellem. Spillet er nemt at lære og de 

fleste kan være med.  

3. Lost Patrol. Lost Patrol er et nyt 

spil som udkom i år. Det er et spil for 

2 personer og handler om at overleve 

et flystyrt på en fjern planet. Hver 

spiller tager enten rollen som de 

frygtløse Space Marines scouts eller 

som de ekstremt farlige og ondsinde-

de Genestealer Aliens, der egentligt 

bare er sultne. Det er et nemt og hur-

tigt spil som er sjovt og svært at vin-

de, hvis du altså vil komme væk fra 

planeten i live. 
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Side 4 

Sex & Samfund 
 
 
 
Vagitorier: Er nogle små ”patroner”, der kan sættes op i skeden… Sådanne børnebegrænsende vagi-

torier kan bruges som eneste middel af dem, der ikke er alt for rædselsslagende for en graviditet.  

 

Vellyst: Er en intens  lystfølelse. Som alt, hvad der er virkelig dejligt, bliver også vellysten anset for 

syndig. En vellystig er et forargeligt menneske, der svælger i nydelse, og det under vi ikke nogen. 

Men vi tør dog indrømme, at det, vi føler under en orgasme er vellyst.  

 

Vittigheder, uartige: Officielt stempler man disse vittigheder med betegnelsen sjofle.—De fleste af os 

kender en masse uartige vittigheder (se også uartige ord). Der bør egentlig slås et slag for de uartige 

vittigheder og uartige historier.  

 

Voldtægt: At tiltvinge sig samleje med en kvinde kaldes voldtægt. De fleste vil vide, at man ikke ved 

simpel magtanvendelse kan tiltvinge sig samleje indenfor en rimelig tid. Enten må kvinden udtræt-

tes eller der skal anvendes trusler.  

 

Værelser, værtsfolk: Mange unge bor i lejede værelser. Mange værtsfolk sætter en ære i at snage i 

disse lejeres privatliv. På den mest oprørende måde blander de sig i, hvornår, hvor længe og af 

hvem der er besøg.—Det samme gælder i øvrigt forældre med voksne børn.  

 
Answers: Computer screen, cat: whiskers, foot, tail, book, book in background, mouse: tail, wheel, bird: 
wing, leg.          Em S-22 

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Vil du være med til at arrangere de fe-

deste fester? Så er det nu du har chan-

cen! KælderCaféens temafestudvalg har 

nemlig brug for et par ekstra hænder. 

Så hvis du vil udforske din kreative side 

og samtidig lære nogle nye mennesker 

at kende, er det nu du skal melde dig! 

 

I KælderCaféens temafestudvalg får du 

en fantastisk mulighed for at få indfly-

delse på, hvilke fester der skal afholdes i 

kollegiets bar. Derudover får du også 

muligheden for at lære nogle nye men-

nesker at kende, og blive en del af et 

fedt socialt fællesskab på kollegiet.  

 

Fællesskab og Aktivfest 

Temafestudvalget er et frivilligt udvalg 

ligesom alle de andre udvalg i baren, 

men du bliver bestemt belønnet for dit 

arbejde. Udover det sociale sammen-

hold du bliver en del af, får du også mu-

ligheden for at komme med til kollegiets 

fede Aktivfester, som er en fest for kolle-

giets aktive der inkluderer fri mad og 

alkohol.  

 

Let arbejdsbyrde 

Arbejdsbyrden er ikke specielt stor, da 

KælderCaféen kun holder temafester én 

lørdag om måneden, og du behøver ikke 

være ansvarlig for alle temafester. 

Det eneste vi kræver af dig er engage-

ment og sjove ideer, så kan vi love dig at 

du får den fedeste tid i et fantastisk te-

mafestudvalg.   

 

Meld dig ind! 

Temafestudvalget består på nuværende 

tidspunkt af 6 søde piger: Sarah, Malea, 

Anine, Lena, Lea og Louise, men vi kan 

altid bruge et friskt pust!  

Så find din kreative og festglade side 

frem og meld dig ind i KælderCaféens 

temafestudvalg!  

Temafestudvalget søger medlemmer 

Louise P-20 

Kontakt os! 

 

Hvis du har lyst til at være en del af 

KælderCaféens temafestudvalg eller har 

nogle spørgsmål, kan du kontakte os 

på: kc_temafest@nybro.dk  

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

mailto:kc_temafest@nybro.dk
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Side 5 

København for udvekslingsstuderende og andre 

”nybegyndere”: Nørrebro og Vesterbro 

Fra i sidste måned at have beskrevet Kø-

benhavns ”turistkile” får du her en guide til 

nogle af Københavns mindre turistede, 

men ikke desto mindre unikke, moderne 

og livfulde områder: Nørrebro og Vester-

bro. Fra at have været bydele med temme-

lig plettede ry, er bydelene i dag konkurre-

rende ”hipster-hubs”, der byder på et 

overdådigt udvalg af restauranter, barer og 

caféer. 

NØRREBRO 

Vi starter denne gang med shawarma-

centeret, Nørrebro. Så snart man krydser 

Dronning Louises Bro, mødes man af kebab-

restauranter på alle sider, og til tillokkende, 

billige priser. Lige meget om du er på Nørre-

brogade på jagt efter gode frokosttilbud 

eller en omgang fulde-kebab på et alt for 

sent tidspunkt om natten, er der altid gang i 

kebabgaden. Blandt andet Take & Eat (stort 

udvalg af friske ingredienser), Five Star 

(indisk inspireret kebab) og King of kebab 

(billigt!) kan anbefales. Hvis man vil på en 

større kulinarisk rejse end blot til Mellem-

østen, skal man heller ikke lede længe; på 

Nørrebro kan man finde alt fra etiopisk flad-

brød (Ma’ed) til asiatisk streetkitchen 

(Aroii). 

Konkrete turistattraktioner er der ikke man-

ge af på Nørrebro– til gengæld er der man-

ge steder, hvor man kan nyde Nørrebros 

hyggelige stemning med to-go kaffe eller 

medbragt mad. Gode steder at hænge ud  

 

omfatter Søerne, Blågårds Plads eller Super-

kilen. Sidstnævnte, Superkilen, består af en 

grønt område, Den Sorte Plads og Den Røde 

Plads, som giver et grønt og farverigt pust til 

bydelen. Samtidig fungerer Superkilen som 

en del af Københavns cykel-”motorvej”, Den 

Grønne Kile, der strækker sig fra Frederiks-

berg til Nordvest. Superkilens specielle arki-

tektur har desuden vundet internationale 

priser for sit multietniske præg.  

Slutteligt har Nørrebro naturligvis masser af 

barer at byde på: prøv blandt andet bord-

tennisbaren Dupong, hyggelige Under Stel-

let, billige Mexibar eller Mikkellers lækre øl. 

VESTERBRO 

Vesterbro kan også bryste sig af en Mikkel-

ler-ølbar samt de ligeledes fremragende øl 

på Fermentoren. Vesterbro har også et til-

svarende bredt udvalg af restauranter, 

hvoraf mange er centreret omkring Vester-

brogade eller Kødbyen ved Sønder Boule-

vard. Bl.a. Madglad (som serverer meget 

billig, sund mad), Mad og Kaffe, Vesterbros 

Originale Burger og Neighboorhood (med 

pizza og cocktails) kan anbefales. I fælleshu-

set Absalon på Søndre Boulevard kan man 

også få et billigt måltid til 50 kr. hver dag kl. 

18 – eller man kan deltage i husets andre, 

skøre, anderledes aktiviteter som stole-

dansturnering, yoga for uøvede, bingo ban-

ko, swingdans eller bridgeturnering. Absa-

lon er utroligt populært blandt Vesterbros 

lokale, men er åbent for alle. 

Dupong bar—med fart på. © politiken.dk 

 

Slutteligt har Vesterbro et lille, men spæn-

dende udvalg af ”turistværdige” attraktio-

ner. Den mest kendte attraktion er uden 

tvivl Carlsberg, hvor man kan få guidede 

ture om Carlsberg- og øllens historie, men 

bydelen har også adskillige gallerier og mu-

seer. Derudover er der ligesom på Nørrebro 

mange anbefalelsesværdige chilling-steder. 

Førnævnte SøndrerBoulevard, tidligere 

uattraktiv volds- og narkoramt gade, nu 

grøn, levende boulevard med masser af 

aktiviteter, er fantastisk til people-watching. 

Hvis man søger et mere afslappet område 

bør parken ”Skydebanen” udforskes. Den 

ene del af parken er afgrænset af en kæm-

pe, enkeltstående mur, som giver parken et 

særligt præg. Derudover er der en fanta-

stisk legeplads (indrømmet: jeg har også 

prøvet den som voksen) og gode siddeplad-

ser. 

    Kristina D-46 

Skydebanen på Vesterbro. © Københavns Museum 

Smuk udsigt ved Søerne  - til højre ses Dronning Louises bro 
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Side 6 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: Katja P32, Rasmus A38, Sofie 

A37, Malene C31, Frederik N29, Rene M43, 

Maja J16, Lukas J32, Nicolai T56, Jakob S06, 

Kasper R66, Lea H50, Rasmus S21, Karoline  

T65, Freja F42, Lars Kaj, Frederik S40, Ask 

M47. 

 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

Jakob, dansk 

 

2) Antal stemmeberettigede  

8 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

Referatet godkendes. Dog noteres det, at 

Karoline T65 meldte sig ind som medlem af 

beboerrådet ved sidste møde. 

 

4) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendes 

 

5) Økonomi 

Alle på nær en gang har fået tilmeldt køk-

kenkassen. 

Status på Kollegiets konti: 

Net:  254.227,14 

For: 208. 395,30 

De 800 kroner som blev tildelt hvert køk-

ken, kan stadig søges indtil nytår. Køkkenet 

kan købe ting også derefter sende kvitterin-

gen til Kasper. Begge køkkener har 800kro-

ner så ialt 1600 kr. pr. gang. 

Jakob: Forespørgsel; kan der laves et regn-

skab hvor de søgte penge der er reserveret, 

fremgår af status på kontoerne.  

 

6) Øvrige meddelelser  

På sidste møde blev det vedtaget at give 

Kældercafeen 16.000 kr. til betaling af reg-

ning. Dette er ikke mere aktuelt, da det er 

blevet besluttet at Kældercafeen kan få de 

samme præmisser som privatfester. Derved 

skal denne KODA-afgift ikke betales. . 

 

7) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste 

Der gives en kort opsummering af de punk-

ter der blev diskuteret ved mødet i septem-

ber:  

Der var et selskab ude og kigge på et vand-

budget, hvor der kan spares penge. Der blev 

givet et tilbud, der på sigt kan spare kollegi-

et for penge. Det vil dog betyde, at der vil 

komme færre liter vand ud fra de diverse 

haner. Men det skulle ikke have nogle dagli-

ge gener. 

Gladsaxe kommune har stadig ikke købt 

grunden ved børnehaven, derved ikke solgt 

endnu. Men det forhandles stadig. 

Der er i gang med at blive forhandlet om 

nye forsikringer, der vil resultere i en bespa-

relse på 30.000 årligt. 

Gladsaxe Kommune har længe ønsker nye 

kloaker, da de er gamle. Men det vides end-

nu ikke hvornår dette projekt påbegyndes. 

Vester forbrænding, skal lave fjernvarme. 

Det regnes med at komme op at køre om en 

måneds tid. 240.000 kroner, spares der på 

denne ændring.  

Der er snart valg til bestyrelsesposter. Hvis 

nogen er interesseret. 

 

8) Indkommende punkter 

A) Kano buget 

V. Ask M47 

Der er en del ting i kano og kajak klubben 

som skal repareres og udskiftes der for sø-

ges der samlet 56200 kr fordelt på 3 poster. 

Reparationer 20450 kr, Kajak posten 20000, 

kano post, 15750. Alle poster skal diskute-

res individuelt.  

Budget er vedlagt. 

De grøn/gule kajakker skal udskiftes, dette 

gøres over to omgange. Der er valgt nogle 

havkajakker med glasfibre, som er mere 

holdbare. De vil blive leveret indenfor en 

uges tid.  

Der er blevet stjålet en kano, så derfor er 

der behov for en ny. Den vil have en bund i, 

så man kan sidde i den og være flere i den.  

Og der vil være sæder, der kan tages ud. 

Det blev diskuteret, om det var et godt tids-

punkt, at købe nu ved sæsonafslutning. Her-

til blev der redegjort for at vi har fået et 

intro tilbud på Kajakkerne. Desuden vil det 

give mulighed for, at kunne bruge efteråret 

til at klare alle reparationer.  

Der blev bemærket at der er uoverensstem-

melser mellem budget og det samlede be-

løb der søges om. Det skyldes en formalitet, 

og har ingen videre betydning for det sam-

lede beløb der søges om. Alle køb regnes 

med at blive foretaget i efteråret. 

Der ønskes at de tre punkter bliver stemt 

om hver for sig. 

Reparationsomkostninger  

For: 8 

Blank: 0 

Imod: 0 

Indkøb af kajakker. 

For: 7 

Blank:1 

Imod: 0 

Kanopost. 

For: 7 

Blank: 1 

Imod:0 

Pengene tildeles til kano/kajak klubben. 

 

B) Biklubben lukker 

V. Ask M47 

Biklubben lukker grundet, manglende med-

lemstal og den tid det kræver at af de tilba-

ge værende. Bierne og udstyr vil blive solgt 

og pengene fra salget vil blive tilbage ført til 

NYK. Bierne bliver først solgt til foråret 

grundet der ikke er efterspørgsel efter bier 

på denne årstid.  

Bier, det kræver meget arbejde. Og der har 

været stor formandsskifte på de sidste 2 år. 

Derfor er det besluttet at sælge bier og grej 

til foråret. 

Der er blevet større interesse for bier, der-

for burde salget ikke blive vanskeligt. 

 

Referat af beboerrådsmøde 
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C) Køkkenindkøb til ST-lige 

V. Frederik S40 

ST-Lige søger om dækning af udgifter for 

indkøb nyt køkkeninventar efter indflytning 

på de genopbyggede køkkener. Der søges 

om: 6166 DKK, til udbetaling på køkkenkon-

toen(reg: 3098, konto: 3099157593). 

Kvitteringen er vedlagt. 

ST-ulige fik for 3 måneder siden tildelt det 

samme beløb. Efter branden gav forsikrin-

gen diverse køkkengrej.  

Der stemmes 

For: 8 

Blank: 0 

Imod: 0 

Der stemmes for, at de får dækket beløbet. 

Note: Der skal gives en kvittering frem for et 

Excel ark.  

 

D) Opstart af Kunstklubben 

V. Maja J16 

Kunstklubben søger penge til værktøj og 

redskaber til opstart af klubben. Ønske bud-

gettet er på 15.000. 

Budgetter og information vedlagt som bilag. 

Der ønskes at starte kunstklubben op igen.  

Det blev nævnt, at budgettet var svært at 

overskue. Hvilket gjorde det svært, at se 

hvad der skulle købes. Desuden blev det 

nævnt om det kunne forestilles at ting så-

som skraldeposer, perler mm. Selv skulle 

medbringes og ikke indgå i det samlede 

budget. 

Antallet er medlemmer er pt. 8. Men frem-

tidsudsigterne er, at kunne tiltrække flere 

medlemmer ved at have de rette redskaber. 

På denne måde vil Kunstklubben bedre kun-

ne få nye medlemmer. 

Der stemmes om de tre forskellige bud-

getter. 

1.budget (15.000) 

For: 2 

Blank: 3 

Imod: 3 

2. budget (8.500) 

For: 5 

Blank: 1 

Imod:2 

Kunstklubben gives 8.500 kroner til opstart 

af Kunstklubben. 

 

9) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

Rasmus A38 meldes ind for AB-lige 

Malene C31, meldes ind for CD- ulige. 

 

10) Evt.  

Rasmus: Vi har også vedtaget at lønstignin-

gen der blev vedtaget ved sidste møde, og-

så er gældende for bestyrelsen samt øvrige 

ansatte af kollegiet. 

Der blev snakket om de omtalte smækdøre. 

Hertil blev det nævnt, at projektet stadig er 

i gang. Det første vil være branddører på 

alle køkkener  

Lukas. Der kan ikke meldes nogen ind i film-

klubben. Da fingerlåsen ikke registrerer når 

folk, vil lukkes ind. Kunne det være muligt 

at få nøglebrikker. 

Hvis døren kan fikses syntes det er være 

overkommeligt at gøre nu. Lars Kaj og Lukas 

kigger videre på sagen. 

 

11) Ny mødedato  

1.november 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 beboer-

rådsmøde 

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) Ny antenneansvarlig  

V. Jakob Jensen S06 

Der søges fortsat en ny person til at vareta-

ge denne opgave.  

Jobbet er timelønnet 

 

B) Opstilling af ladestander 

V. Michael Folkmann D09 

Skal kollegiet have en offentlig ladestander 

til elbiler. 

Se bilag. 

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.  

tel:3099157593
http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
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Den altid populære begivenhed TDK 

vender endnu en gang tilbage til Ny-

brogårdkollegiet, når fem af kollegiets 

gange gør klar til fest d. 29. oktober. 

 

TDK stå r for Tour de Kitchen, hvilket er 

en slågs TDC mellem flere åf gångene på  

kollegiet. I stedet for åt besøge hinånden 

værelser, besøger mån hinånden gånge og 

køkkener. Hver gång finder et fælles temå 

og en række lege, og så  bliver der ellers 

festet på  tværs åf gångene hele nåtten.  

 

Stor  succes 

Denne fest på  tværs åf gångene giver god 

mulighed for åt lære folk åt kende , som 

mån ikke nødvendigvis støder på  i sin 

hverdåg,, hvilket hår været meget popu-

lært hos tidligere deltågere åf TDK.  

TDK blev sidste gång åfholdt i å r 2014, 

hvor det blev en stor succes. I å r beslutte-

de to piger frå PR-lige derfor åt åfholde 

den populære fest igen, båre med nogle 

nye gånge. I dette å rs TDK deltåger gånge-

ne AB-lige, GH-lige, JK-ulige, JK-lige og PR-

lige.  

 

Interesse fra andre gange 

Flere gånge hår vist stor interesse for åt 

være med i dette å rs TDK. Desværre kun-

ne det ikke låde sig gøre åt proppe så  

månge mennesker ind på  køkkenerne, 

hvis ålle gånge skulle være med på  såm-

me tidspunkt.  

Til de gånge der ikke kunne være med i 

denne omgång, lover årrångørerne, åt der 

nok skål komme månge flere TDK’er.  

 

Læs meget mere i næste måned 

I næste må neds NybroTidende kån du 

læse meget mere om dette å rs TDK. Vi 

giver dig et indblik i de forskellige gånge 

der deltog, såmt hører dem, hvåd de 

egentlig syntes om festen. Derudover gi-

ver vi dig en række billeder frå hvåd der 

helt sikkert bliver en fåntåstisk fest.  

    

TDK vender tilbage! 

Et glædeligt minde fra sidste TDK i 2014, 

hvor den bl.a. stod på stoldans og limbo. 

Louise P-20 
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ØL Køleskabe 

Ølkøleskabe er et ret normalt fænomen 

på de forskellige køkkener. Men hvor er 

en Tuborg billigst? Hvor bestiller I fra? 

og er der overhovedet nogle ølkøle-

skabskontoer der har plus på kontoen? 

Vi har været turen rundt på kollegiet for 

at finde ud af det.  

  

PR– LIGE     HAR! 

Pris: Gråtis gåmle øl og sodåvånd 

PR-lige hår før bestilt frå Tysklånd, dog er 

ånsvårlige flyttet. Derfor stod der for gåmle 

øl og sodåvånd tilbåge. Øllene er dog væk 

nu.   

 

PR– ULIGE    HAR! 

Priser: 5 kr. for ALT. 

Bestiller: på  en hjemmeside,  leveres frå 

Tysklånd. 

Kontoen: Er helt klårt i plus og pengene 

bruges til åt holde fester. De hår blå. købt en 

røgmåskine for pengene.  

Drikkefåktå: Det siges åt Ølkåssen er bedre 

end køkkenkåssen.  

ST-LIGE   HAR IKKE! 

Blev på  et tidspunkt for sporty til åt håve øl- 

køleskåb.  

  

ST– ULIGE     HAR! 

Priser: Øl og sodåvånd 4,5kr. Guld og Cider 

5,5kr 

Bestiller: på  en hjemmeside, leveres frå 

Tysklånd. 

Bruges åf: 17 beboere 

Drikkefåktå: Der bliver drukket mest åf Tu-

borg og Clåssic.  

NO-LIGE   HAR IKKE! 

”Nej, nej, nej… ”, ”vi drikker ikke på  NO ;) ”.  

NO– ULIGE   HAR IKKE!  

”Nope”.  

LM-LIGE   HAR IKKE! 

Køleskåbet er helt tomt. Øl ånsvårlig er skif-

tet ud og pt. er ståtus … ? ;(  

 

LM-ULIGE    PAUSE 

Køleskåbet er tomt for tiden, den ånsvårlige 

er på  udveksling.  

JK-LIGE   HAR IKKE 

Glæder sig til åt læse denne side, fordi det 

låder til de gerne vil håve ølkøleskåb gen-

indført.  

JK-ULIGE    HAR! 

Pris: 5 kr.  

Bestiller: Køber i Netto, Bilkå mm.  

Kontoen: Pånt bliver såmlet i poser og leve-

ret til Dånsk retur system. Påntpenge bliver 

såt ind på  køkkenkontoen til fællesbrug. 

Drikkefåktå: Der ryger flest Fåxe Kondi og 

Grøn Tuborg. Køleskåbet stå r i depotrum-

met med lå s på .    

GH– LIGE    HAR!  

Priser: 5-6 kr. for sodåvånd og Øl. 7 kr. for 

hjemmebrygget øl låvet i kollegiets ølklub.  

Bestiller: Nå r køleskåbet er tomt opkræves 

penge. Nå r ålle hår betålt købes der nyt. De 

køber som regel ind i Netto.  

De hjemmebryggede øl er nogle øl- ånsvår-

lig køber en kåsse åf, åf gångens ølbrygger.  

Drikkefåktå: De hjemmebryggede skulle 

være et hit.  

GH– ULIGE    HAR! 

Pris: Gråtis, fælles ”give ånd tåke”. 

Bestiller: Ved fester såmles ålt pånt og så  

købes der fælles øl for ålle påntpengene. 

Venner og åndre kommer selv med øl, og 

dermed pånt. Det låder til åt løbe rundt og 

fungerer godt for GH-Ulige 

Drikkefåktå: Det lille køleskåb indeholder 

KUN øl! 

EF -LIGE   HAR IKKE! 

En engågeret beboer fik det til åt køre i 2 

mdr. i sommer. Desværre døde initiåtivet 

hurtigt — de åndre beboere ville ikke spon-

sorere til druk, lød en åf å rsågerne til åt det 

døde igen.  

EF– ULIGE   HAR IKKE! 

”Hvorfor hår i ikke ølkøleskåb?”,  ”Det er et 

godt spørgsmå l”….  

CD– LIGE   HAR IKKE! 

Øl køleskåbet døde for 2 å r siden. R.I.P.  

CD– ULIGE   HAR! 

Priser: 5 kr. for ålt.  

Bestiller: De køber hvor der er tilbud. Den 

der hår bil pånter.  

Drikkefåktå: Nybro Tidende blev mødt åf et 

meget stort, men meget tomt køleskåb. 

Hvåd der stod tilbåge; kun cocå-colå zero. 

AB-LIGE    HAR! 

Priser: 4,5kr. for øl og sodåvånd, 6kr. for 

cider.  

Bestiller: på  netpris.dk, der leverer frå 

Tysklånd.  

Kontoen: Det gå r rundt. For åt kunne benyt-

te køleskåbet skål mån betåle 200kr. i depo-

situm for åt få  en nøgle.  

Drikkefåktå: Der drikkes mest Hårbo Pils-

ner, åkå. Den lille grønne såtån.  

AB– ULIGE    HAR! 

Pris: 5-6 kr. lidt ån på  hvor du kigger.  

Kontoen: Det gå r rundt.   Em S-22 
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Når efteråret for alvor har sat sit aftryk med kulde og regnvejr  

er det altid rart med noget varmt mad. Her er suppe perfekt,  

og intet er mere lækkert end en dejlig cremet kartoffelporre-

suppe! 

 

Cremet kartoffelporresuppe med bacon 

Ingredienser (til ca. 4 portioner):  

500g kartofler 

2 store porrer 

1 løg 

2 fed hvidløg 

100 g smøreost naturel 

Lidt madlavningsfløde eller Cremefine 

3/4 l grøntsagsbouillon (du kan også bruge hønsebouillon) 

Smør til stegning 

Salt og peber 

 

Pynt: 

Lidt strimlede porrer 

150 g bacon 

Evt. purløg 

 

Fremgangsmåde: 

Skræl kartofler og skær dem i stykker. Skyl porrer og skær dem 

ligeledes i stykker – gem en stump porrer til pynt. Hak løget og 

steg dette i lidt smør sammen med hvidløg. Tilsæt grøntsagerne og 

sauter ved lav varme i 10-15 min – grøntsagerne må ikke tage far-

ve. Tilsæt dernæst bouillon og lad det koge i 20 minutters tid. 

Steg i mellemtiden bacon på en pande eller i ovnen til det er 

sprødt. Lad det køle af på lidt køkkenrulle, så det bliver ekstra 

sprødt. 

Når grøntsagerne er færdigkogt blendes suppen til en ensartet 

konsistens – enten med stavblender eller i en blender. Du kan evt. 

vælge at hælde den igennem en sigte, hvis du vil slippe helt for 

porrestrimler eller andet, men dette er ikke livsnødvendigt. Rør 

flødeosten ud i suppen – hvis du ikke har tålmodighed til at røre til 

den er opløst kan du blende lidt med stavblenderen, og smag så til 

med madlavningsfløde, salt og peber. Pynt suppen med knust, 

sprød bacon, friske porrer (hvis ikke du kan lide den friske smag, 

kan du evt. stege dem hurtigt) og lidt purløg. 

TIP! Server evt. med et groft hvidløgsflute. Det smager fantastisk! 

 NybroTidendes madklumme: 

 Mad efter årstiden 

Kartoffelporresuppe er helt perfekt til de lidt koldere efterårsdage, 

og den cremede smag sammen med det sprødstegte bacon er en 

sikker vinder! 

Louise P-20 
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Velkommen til: EF 
Køkkenklumme. Nybro Tidende vil de næste 
mange måneder komme på besøg på de for-
skellige køkkener, hvor vi leder efter de gode 
fif, skøre historier samt køkken– og kollegie-
ånd.  

Velkommen til… 

EF ligger godt placeret omkring midten af 

kollegiet, og beboerne er derfor aldrig særlig 
langt fra noget, uanset om den står på en tur 
til vaskeriet eller i KælderCaféen. I kælderen 
under EF køkkenerne ligger musikrummet, 
som de musikalske sjæle på kollegiet har glæ-
de af.  
 
Går nye tider i møde 

Det sociale sammenhold på gangene i EF-
blokken har ifølge beboerne selv ikke været i 
centrum i lang tid. Man har indtil nu hverken 
haft TDC, madklubber eller fælles køkkenren-
gøring. Især på EF-ulige går man dog nye tider 
i møde. 

Her har beboerne introduceret en række initi-
ativer for at fremme det sociale fællesskab på 
gangen, og der er blevet sat gang i fællesspis-
ninger for hele gangen, TDC og fredagshygge 
med græskarudskæring.  

På EF-ulige har der i lang tid heller ikke været 

særlig meget gang i det sociale sammenhold, 
og man planlægger ingen TDC’er i nær frem-
tid. Engagementet manglede dog ikke hos en 
enkelt ny beboer, som NybroTidende mødte 
på køkkenet. Denne beboer ville bestemt  
gøre en indsats for at få gang i det sociale. 

Man kan da heller ikke beskylde EF-ulige for 
at mangle hyggelige omgivelser. Her havde 
der også været gang i græskarudskæringen, 
og indretningen på ulige køkkenerne ligger 
bestemt også op til massere af hygge. Her var 
der på det ene køkken pyntet op med både 
blomster og stearinlys.  

Køkkenregler har de ikke så mange af, men de 
har til gengæld en ”køkkenmor”, der basalt 
set sørger for alt—lige fra økonomi til rengø-
ring og hyggelig atmosfære. Om denne rolle 
som køkkenets mor er frivillig er dog ikke til at 
sige.  
 
Sjove billeder på skabene 

På EF-ulige har de altid været glade for at 
byde nye beboere velkommen og samtidig har 
de et ry for at være lidt drilske. For at det skal 
være nemmere for de nye at lære folks navne 
at kende, hænger der ”flotte” laminerede 
billeder af beboerne på  køkkenskabene.  

Billederne er selvfølgelig ikke nogle de selv 
vælger, hvilket betyder at alle billederne er 
mere eller mindre kønne—eller som de selv 
siger: ”man kan se de meget karakteristiske 
looks af de flotte køkkenboere.”  
 
Tegninger overalt 

Udsmykningen af køkkenet stopper bestemt 
heller ikke ved de flotte karakteristiske bille-
der af køkkenets beboere. Også køleskabene i 
det venstre køkken på EF-ulige var stærkt 
udsmykkede med flotte tegninger af alt lige 
fra Johnny Bravo til en yderst seksuel enhjør-
ning.  

Rygtet siger, at tegningerne skulle repræsen-
tere ejerne af hylderne i køleskabene, men 
eftersom tegningerne er gamle er mange af 
beboerne, vis personlighed er blevet afbille-
det med en flot tegning, flyttet på nuværende 
tidspunkt. Andre mener dog ikke at der ligger 
en dybere mening bag, men at det bare var en 
person der kedede sig på et tidspunkt, og 
derfor valgte at tegne på køleskabene. Uanset 
hvad har tegningerne dog stadig beholdt de-
res plads på køleskabene.  

På EF-ulige er de generelt glade for at ud-
smykke deres ting med tegninger. Også op-
slagstavlen i det højre køkken havde fået en 
tur med tuschen. Her var der flotte billeder af 
hunde, heste, sole, kyllinger og ikke mindste 
Ferb fra tegneserien Phineas & Ferb.  

Ænder over det hele 

Græskar er ikke det eneste der går igen på 
køkkenerne på både ulige og lige. Ænder er 
også et gennemgående tema på begge gange.  

På Ef-ulige har de en fin knagerække med 
ænder der holder deres viskestykker. 

På EF-lige har de valgt en lidt anderledes op-
pyntning med ænderne. Her har man sat 
gummiænder op på søm, da man fandt ud af 
at de havde et hul i ”maven”, som sømmene 
kunne gå igennem.  

Hyggelig oppyntning og personlighed er der i 
hvert fald massere af på EF.  

    Louise P-20 

EF-uliges flotte græskar kørte Tim Burton-
stilen. 

De flotte personlige tegninger på EF-uliges 
køleskabe. 

De flotte viskestykkeknager på EF-liges  højre 
køkken. 
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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 

Fællesmiddag er på mange køkkener en 

fast køkkentradition. Det kan dog være 

tidskrævende for kokken (og medkokkene) 

at skulle forberede middag til så mange 

mennesker. Her giver vi fem råd til, hvor-

dan du hurtigt og effektivt får bikset en 

middag sammen til mange menneske. 

1. FÅ FAT I NOGLE HJÆLPERE 

Hvad enten dine medkollegianere kan hjæl-

pe til under hele madlavningsprocessen 

eller blot under slutspurten med tallerken-

opdækning, kan det ikke desto mindre spa-

re dig for en masse tid. 

2. FORBEREDELSE, FORBEREDELSE, FORBE-

REDELSE 

Sørg for at stille alle madvarer og eventuelle 

køkkenredskaber frem, så madlavningspro-

cessen går nemt og glat. Husk desuden at 

sætte ovn og eventuelt vand til kog over så 

hurtigt som muligt, så du ikke skal vente på 

det senere. 

3. GRYDE- OG OVNRETTER – JA TAK 

Gryderetter og ovnretter er ofte både smag-

fulde og ikke særlig tidskrævende. Under 

bage- eller ”simre”tiden har du tid til at 

dække bord eller bikse en salat sammen. Og 

så sparer man som regel en del opvask ved 

at samle al maden i én gryde eller brade-

pande. 

4. FÅ INGREDIENSER 

Lav mad der kræver få, men lækre ingredi-

enser. Hvis du har at gøre med lækre råva-

rer og formår at sammensætte dem på en 

god måde, skal der ikke så meget til. Der 

findes adskillige hjemmesider på nettet 

med gode, simple opskrifter på ”fem-

ingredienser” mad, for eksempel            

thestonesoup.com. 

5. VÆLG RET ALT EFTER HVEM DER SPISER 

MED 

De fleste køkkener har sikkert en eller flere 

vegetarer, veganere eller allergikere. Hvis 

du vil undgå at skulle lave forskellige retter, 

der tager udgangspunkt i forskellige mad-

præferencer, er der tre simple muligheder: 

1) lav mad uden hensyntagen til præferen-

cer, 2) lav noget simpelt som burgere eller 

tacos, hvor der er stor valgfrihed 3) lav én 

ret der opfylder alles behov – og prøv noget 

nyt. Internettet er endnu engang din ven – 

der findes kød-, gluten- og laktosefri alter-

nativer til næsten alle retter. 

Så find panderne og gryderne frem og lav 

noget lækkert til dit køkken! 

 

    Kristina D-46 

Den hurtige fællesmiddag 

1. Nov.  Solopgang 07:18 Solnedgang 16:32 

3. Nov.  Spil Dansk Dag 

4-5 Nov. J-dag 

5 Nov.   Kulturfestival. Lyngby Bibliotek, Gratis 10-15. 

5. Nov.  Halloween Party i Kældercafeen kl. 21.00 

6. Nov.  Hubertusjagten 

10. Nov.  Bio premiere: Hacksaw Ridge. Genre: Drama, Krigs-

  film. Hacksaw Ridge følger soldaten Desmond T.  

  Doss, der under Anden Verdenskrig nægtede at  

  bære våben. Instruktør; Mel Gibson.  

14. Nov.  Supermåne. Det vil sige månen både er fuld og  

  i den korteste afstand til jorden denne nat.  

19. Nov.  Nybrogård Kagefestival kl. 14:00 

30 nov.  Solopgang 08:15, Solnedgang 15:45.  

 

 

 

Spot 10 differences.   Answers: See the bottom of page 4  


