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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  

 
NybroTidende har på det seneste fået en hel del henvendelser 

over mail, og det synes vi som regel er super fedt! Desværre er 

størstedelen af henvendelserne spammails der tilbyder os hed 

sex med hotte fremmede.  

 

Her sidder du sikkert og tænker: Det er da noget af et tilbud for 

vores lille avis! Og det er da helt klart også. Aldrig har vi hos Ny-

broTidende fået så mange mails, og da specielt ikke af den slags.  

 

I starten fandt vi de få tilbud humoristiske og det var da ganske  

 

smigrende, at disse hotte damer havde fundet frem til vores lille  

avis.  

Desværre har antallet af frække tilbud nu vokset sig så stort, at vi 

begynder at føle os en lille smule overvældede.  

 

Her hos NybroTidende har vi derfor valgt at sige pænt nej tak til 

alle tilbuddene fra Linda, Gretchen, Ashley og de mange andre 

frække damer, og arbejder nu på at få en ny mail.  

 

(fortsættelse følger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NybroTidende på afveje, side 5 

 

 

 

Frederik N29 påtager sig rollen som beboer-

rådsformand.  

Det er stadig muligt at søge posten som 

suppleant for de to repræsentanter i Besty-

relsen.  

Kollegiets regnskab blev godkendt, det ser 

fint ud i forhold til kollegiets størrelse.  

Bestyrelsen har været til møde med Sekre-

tariatet omkring fremleje. Da der har været 

lidt tvivl om, reglerne i forhold til hurtige 

fremlejer. Det er en større proces, hvor der 

muligvis skal ændres i vedtægterne. Hvis 

der er noget i vedtægterne der virker ukla-

re, kan bestyrelsen kontaktes. Så der kan 

blive samlet op. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 6. marts 2017 

 

KælderCaféen søger bartende-

re, side 3 

Frække tilbud til  
NybroTidende 

Nybrogårdkollegiets bytte-

kælder, side 8 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Rasmus, A38 (formand)  Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Frederik, N29 (næstformand)  Kasper Hansen, R66 Ask, M47 Rasmus, A38 

Rasmus, S21 (suppleant)  kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Maja, J16 Troels, L28 

Formand:      Frederik, N29 Lea Madsen, H50     

             (sup)  sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Motionsrum 

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

             (sup) Andreas, A35 Revisorer    

AB-lige:        Rasmus, A38  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Lukas, J32 

CD-ulige:       Malene, C31 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:      Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Tina, L07  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:        i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:         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: Mads Møller Andersen, M51 

M, O og S:   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 

Generalforsamling i KælderCaféen 
Torsdag den 16. februar blev den årlige gene-

ralforsamling i KælderCaféen afholdt i barens 

egne lokaler. Som altid for sådanne forsam-

linger var alle beboere pa kollegiet velkomne 

på mødet, men igen i år var alle mødets del-

tagere tilknyttet baren.  

Første punkt på dagsordenen for mødet var 

formandens beretning om det forløbne år i 

baren. Af beretningen fremgik det, at det har 

været et godt år for KælderCaféen, især øko-

nomisk, da baren er gået fra konstant at ligge 

på en balance omkring 0 kr. til et stabilt beløb 

på 20.000 – 30.000. Der har til de fleste fester 

og fredagsåbninger været mange gæster i 

KælderCaféen og deraf en fin indtjening. Yder-

ligere har det årlige rådighedsbeløb på 3000, 

som baren blev tildelt af beboerrådet gjort 

gavn for barens økonomi, og ligeledes har 

dækningen af KODA-afgiften. På den knapt så 

positive side er det er endnu ikke lykkedes 

KælderCaféen at melde sig ud af KODA, da 

disse ikke anerkender en ændring i barens 

vedtægter som nok til at melde sig ud. Derud-

over er der mangel på bartendere, og i høj 

grad overbartendere.  

Det store punkt på dagsordenen var valget af 

to nye medlemmer af bestyrelsen, heraf en 

formand, da den nuværende formand trådte 

tilbage. På mødet blev der kun valgt et besty-

relsesmedlem og en suppleant, og valget om 

formandsposten skal derfor afgøres internt i 

den nye bestyrelse.  

Den nye bestyrelse som den ser ud på nuvæ-

rende tidspunkt kan ses i boksen øverst til 

højre. Held og lykke til de valgte! 

    Louise M-06 

KælderCaféen søger bartendere 

I det nye år har KælderCaféen desværre 

måtte sige farvel til en række bartendere, 

hvilket har resulteret i en generel mangel på 

bartendere, og derfor har KælderCaféen væ-

ret nødsaget til at holde lukket et par fredage 

i det nye år.  

KælderCaféen har derfor brug for din hjælp til 

at holde baren åben og sørge for, at vi fortsat 

kan holde nogle fede fester. For at lokke lige 

netop dig til at overveje det, vil vi i denne arti-

kel fortælle dig om, hvad det vil sige at være 

bartender i KælderCaféen, og hvad der er så 

super fedt ved det! 

 

Arbejd kun når DU vil og kan 

I KælderCaféen arbejder vi ikke med et fast-

lagt arbejdsskema. I stedet har vi en online 

arbejdskalender, hvor man selv sætter sig på, 

når man ønsker at arbejde. Mangler der bar-

tendere til en åbning, skriver vi naturligvis ud 

for at høre, om nogen har mulighed for at 

arbejde, men i sidste ende er det dog altid dig 

selv der vælger, om du kan og vil arbejde. Man 

kan derfor ikke blive presset på arbejde mod 

sin vilje. 

Få 10 klip for hver vagt du tager  

Som følge af aftaler med beboerrådet må vi i 

KælderCaféen ikke aflønne bartendere i form 

af penge. Dog skal man ikke være foruden en 

belønning, og derfor giver vi alle bartendere 

10 klip for hver vagt de tager. Hvert klip kan 

bruges på en hvilken som helst drink, øl eller 

andet vi sælger i baren—også når du ikke er 

på arbejde. Hvis du ønsker at gemme dine klip 

over tid kan det derfor også sagtens lade sig 

gøre. Dine klip kan også bruges til at købe 

nogle af de dyrere varer i baren såsom kander 

og flasker, og du kan derfor sikre dig en billige-

re barregning fremover gennem et arbejde 

som bartender. 

 

Minimum 1 vagt hver 3. måned 

Vi er meget forstående over for, at man også 

skal have tid til alle sine andre aktiviteter. Der-

for kræver vi kun, at man arbejder minimum 1 

gang hver 3. måned. Mere er naturligvis super, 

men det er ikke påkrævet. 

 

Garanti for nye venskaber 

Er du stadig ikke overbevist? Så overvej lige, 

hvor mange fantastiske nye mennesker du 

lærer at kende som bartender! KælderCaféen 

tilbyder dig et fedt sammenhold med de andre 

bartendere og aktive i baren, og to gange om 

året får du endda lov til at feste med dem til 

de såkaldte aktivfester der holdes for at skabe 

sammenhold internt mellem de aktive i baren 

og mellem alle aktive på kollegiet.  

    Louise M-06 

 

Vi håber meget på at have fanget din inte-

resse! Og kunne du være interesseret så 

kontakt os via mail på kc_hr@nybro.dk eller 

via vores facebookside ”KælderCaféen”, og 

så vender vi tilbage til dig med nærmere 

instrukser hurtigst muligt. 

Vi glæder os meget til at høre fra dig! 

ksf 
Interesseret? 

flf 
Formand: Bertil Bergholdt 

Næstformand: Kasper Hansen 

Medlem: Mads Møller Andersen 

Sekretær: René Sønderbæk 

Suppleant: Emma Falnov 

Fklf 

KælderCaféens  nye bestyrelse 
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Side 4 

Som opfølgning på sidste måneds artikel 

om hurtige cykelruter til DTU kommer 

her et par alternative bud på cykelruter 

til København, hvor der også er plads til 

oplevelser på vejen. De kan bestemt væ-

re værd at prøve, hvis man søger lidt 

afveksling fra den daglige pendling. 

Samtlige ruter tager udgangspunkt ved bus-

stoppestedet ved Nybrogård og ender ved 

Nørreport St., men de kan selvfølgelig til-

passes alt efter destinationen. 

Rute 1 ad Vangedevej og Tagensvej er 

nok velkendt for mange—der er få sving, 

den er hurtig (kun 43 min) og den er for-

holdsvis ”sikker” idet den går uden om visse 

travle gader som eksempelvis Nørrebroga-

de. 

Rute 2 og 3, derimod, er lidt langsommere 

(de tager hhv. 46 og 50 min), men markant 

hyggeligere. Medregn dog lidt ekstra tid de 

første gange du tager dem—de er lidt mere 

kringlede. 

Rute 2 er en relativt ”grøn” rute, der skiller 

sig fra rute 1 i krydset ved Ellegårdsvej og 

Vangedevej. Herfra går der en lille cykelsti 

langs Gentofte Rende—et utrolig hyggeligt 

(og godt gemt væk) åløb i grønne omgivel-

ser. Man følger åen hele vejen til Medie– og 

Journalisthøjskolen, hvorfra ruten går gen-

nem Nordvest indtil den rammer Nørre-

broruten. Her er stemningen noget anderle-

des; der er fart på, på trods af minimal bil-

trafik, og man passerer Superkilens Røde- 

og Sorte Plads. Resten af vejen går ad Nør-

rebrogade og over Dronning Louises Bro. 

Rute 3 har to alternativer, som nogenlun-

de er lige lange. Her kan man enten følge 

de fornemme haver (Bernstorff Slotshave 

og Charlottenlund) nordom, eller Gentofte 

Sø sydom. Førstnævnte nordlige rute er 

beskrevet nærmere i tekstboksen. Resten 

af vejen går langs kysten og er perfekt at 

prøve på en varm sommerdag. Man passe-

rer både Experimentarium, Svanemølle-

stranden (med mulighed for en dukkert) og 

Kastellet, inden ruten ender ved Nørreport. 

Kristina, D-46 

 

De pæne veje til København 

- Følg Nybrovej og derefter 

Vangedevej 

- Drej til venstre ad Elle-

gårdsvej, hold derefter 

godt øje med den lille å der 

kommer på højre side.  

- Følg åen indtil Tuborgvej 

og drej så til højre 

- Drej til venstre ad Lersø 

Parkallé, derefter højre ad 

Rovsingegade 

- Fortsæt ligeud ad Nørre-

broruten og drej til venstre 

ad Nørrebrogade 

- Kør til Lyngby Station 

- Følg jernbanen til højre 

og drej til højre ad Jægers-

borgvej 

- Drej til venstre ad Jægers-

borg Allé 

- Følg Jægersborg Allé hele 

vejen til kysten, gennem 

tre rundkørsler 

- Drej til højre ved O2 

Strandvejen—tag evt. en 

afstikker ved at følge Tu-

borg Parkvej—>Philip Hey-

mans Allé—> Strandpro-

menaden 

- Fortsæt lige ud resten af 

vejen ad O2 og Øster Vold-

gade 

Svar til BRAIN GYM:  CARPE DIEM 
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Side 5 

NybroTidende på afveje 

2 ud af 3 af de skrivende redaktører på tids-

skriftet har byttet Nybrogård ud med midler-

tidigt nye omgivelser.  NybroTidende har 

valgt at tage dig med!  

 

EMMA, PÅ FERIE I FISHHOEK (CAPE TOWN,  

SYDAFRIKA)  

 

Hvorfor? Hvorfor ikke? I min venten på at 

starte på kandidat til september, virkede 7 

ugers surf som en bedre plan end et midlerti-

digt vikarjob. I Fishhoek ror verdens bedste 

surfski roere og derfor er jeg en måned her,  

for derefter at rejse rundt i 3 uger.   

Alt det praktiske 

Cape Town og hele False Bay området er væl-

digt pænt og kræver egentlig ingen vaccinatio-

ner. Du behøver ikke have visum, det klares 

når du ankommer til landet og er ukomplice-

ret. Min billet kostede 4600, - og fløj Kbh-

London,  London- Johannesburg  og så inden-

rigs Johannesburg-Kapstaden (Cape Town). 

Tog ca.  24 timer.   

Jeg mødte en del udvekslingsstuderende i 

lufthavnen og unge der trængte til sol.  

Penge og priser 

Valutaen er RAN, som du ca. dividerer med 2. 

Sedlerne har dyr fra savannen og Nelson Man-

dela på. Det syntes jeg sgu er lidt cool.  

Ting i supermarkeder og på caféer er ca. halv 

pris, særligt frugt er billigere! Bøger, mærketøj 

og fitnesscentre er ret meget det samme.   

Jeg har været på Blue Birds garage market 

nær Fishhoek og Victoria Harbour i Cape cen-

trum. Begge minder om torvehallerne eller 

Kødbyen derhjemme.  Det er lækre områder,  

men også ret hipster og priserne er også der-

efter.   

Jeg håber stadig på at finde de markeder der 

er low class African style, hvor jeg får kastet 

smagsprøver i hovedet og kan købe lokale 

varer fra Frk.  Afrika!  

Som hjemme 

For her, hvor jeg er, er det meget som hjem-

me og her er ikke den der African vibe jeg 

troede. Dog er her 25-30 grader,  surf,  sol, en 

del mere kriminalitet og ingen der overholder 

trafikreglerne.   

Farligt?  

Nej, det er nok ikke helt optimalt at rejse 

rundt alene som jeg gør.  Her er mange lom-

metyve,  jeg skal kun køre i tog på første klas-

se, må ikke vise min mobil offentligt, ikke væ-

re ude når det er mørkt og  ikke gå på en ga-

de, hvor jeg er alene.  Folk stjæler ikke på 

samme måde her, som jeg er vant til. Her tru-

er de dig med en kniv  til du giver dem dine 

ting, fx.  værdier eller din lækre cykel,  når du 

cykeltræner. Jeg må ikke blaffe, skal hellere 

bruge uber end taxi og er generelt blevet 

overdynget med info om hvor farligt her er!  

Hele kvarteret jeg bor i er videoovervåget,  

der er alarm på hele huset,  så der er nøgle og 

fjernbetjening.  Hvis alarmen går, kommer et 

lokalt sikkerhedskorps for at tjekke om alt er 

okay. Mange har hunde der gør,  tremmer for 

hoveddøren og hegn om deres grund.   

Og nååå ja,  så er her hajer,  faktisk et af de 

steder med flest hajangreb pga.  det varme 

vand og de mange sæler og pingviner.  

Men jeg har været i indre by,  hvor alle går 

med deres mobil fremme, jeg har taget toget i 

myldretid,  gået alene,  taget lokale busser og 

det føles ikke værre end La Rambla i Barcelo-

na.   

Her er faktisk virkelig lækkert og mange mulig-

heder for fede oplevelser her i Cape, men det 

må blive næste gang. Nu fik i,  som jeg,  lige 

skræmmekampagnen først!  

 

KRISTINA, I PRAKTIK I VARDE 

Sydafrika er solrigt og eksotisk—men hvorfor 

tager man til Varde? … Og var det virkelig Var-

de?  

Sidstnævnte ”Var det Varde” joke (forklædt 

som spørgsmål)  er overraskende nok noget af 

det eneste, som min omgangskreds og under-

tegnede selv kendte til inden jeg smuttede til 

den lille, fredelige, vestjyske by. 

Her er jeg i praktik i Varde Kommune som 

byplanlægger. Rigtig ”by” inden for kommu-

nens grænser synes der kun at være i selve 

Varde, så byplanlægning indbefatter også her 

”landsbyplanlægning” og ”åbent land-

planlægning” - noget der er ret meget af! 

Miniby og pålægskagemænd 

Varde by indeholder selvfølgelig alt det sæd-

vanlige og nødvendige—træningsfaciliteter, 

supermarkeder, en bymidte, en park. Sagt på 

den måde lyder det naturligvis ikke videre 

opsigtvækkende.  

Men svømmehallen har gratis saunagus, den 

lokale Kvickly har et helt ølrum (bl.a. med 

lokale ”Vesterhavsøl”) samt en god stak på-

lægskagemænd. Bymidten har det pæneste 

torv, brostensbelagte gader og små, farverige 

huse, og i den lokale park findes der skov, 

søer, skulpturer, den prægtige Varde Ådal og 

en samling endnu mindre farverige huse, som 

tilsammen udgør en hel miniby. 

Byen har også mange gode genbrugsbutikker 

(den ene noget så hipster som en kombineret 

second-hand butik og café) og et par efter 

sigende udmærkede, gammeldaws restauran-

ter, der vitterligt oversvømmer maden i sovs. 

Brag og druk i Varde 

Men er Varde udelukkende fred og idyl? Næ-

sten, men kun næsten. Varde Kaserne ligger i 

den vestlige del af byen, hvilket tydeligt kan 

mærkes på toget hjem en søndag aften. Der er 

fyldt med trætte, unge mænd, som snakker 

om weekendens udskejelser og de hårde ser-

genter. Tilstedeværelsen af Varde Kaserne er 

måske også medvirkende til, at byen har no-

get så unikt som sit eget Artillerimuseum—her 

er altså også noget for våbennørderne! 

Rygtet siger, at de unge soldater i den grad 

også præger byens ”natteliv”. Dette bliver så 

blandet sammen med en god flok gymnasie-

elever, som nyder fordel af nogle temmelig 

løse regler på den lokale bar. Byens nattesce-

ne bliver yderligere broget af de lokale bode-

ga-stamkunder—alt i alt en befolkningsskare, 

som er noget anderledes, end hvad jeg efter-

hånden er vant til på de lokale studiebarer. 

Næste måneds baranmeldelse tyder derfor på 

at blive noget for sig! 

Noget som mange glemmer er, at Varde kun 

er en forbløffende kort togtur (20 min) fra 

Esbjerg. Og så er Danmarks vestligste punkt, 

Nationalpark Vadehavet og det berygtede 

pandekagehus også ”lige om hjørnet”. 

Der er skam noget at opleve, både helt nede 

på den sydlige halvkugle, men også nogle få 

hundrede kilometer vestpå!  
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Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: Rasmus A38, Frederik N29, 

Rene M43, Lea H50, John Varmecentral, 

Adrian C24 Frederik S40, Ditlev T47.   

1) Valg af ordstyrer og sprog  

Frederik, dansk 

 

2) Antal stemmeberettigede 

6 ( dvs. ikke beslutningsdygtige) 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste be-

boerrådsmøde 

Frederik N29 vil gerne præcisere, at han 

ikke ønsker at lave velkomstfolderen 

alene. Nybrotidende kunne muligvis 

spørges, om de ønsker, at være med på 

denne opgave. Frederik vil tage kontakt 

til, nybrotidende.  

 

4) Godkendelse af dagsorden  

Dagens dagsorden godkendes.  

 

5) Økonomi 

Kasper var ikke til stede ved mødet, der-

for blev økonomien ikke gennemgået.  

 

6) Øvrige meddelelser  

Ingen øvrige meddeleser. 

 

7) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 

det næste 

December bestyrelsesmøde:  

Regnskabet blev godkendt, det ser fint 

ud i forhold til kollegiets størrelse.  

Der blev diskuteret forskellige tiltag i 

forhold til, varme etc. (blødgøring af 

vandet) 

Der blev talt om afkalkning, da der er 

store mængder af kalk. Her kunne der 

laves en regulering mellem det kolde og 

varme vand. Der vil være en stor udgift, 

men det vil ikke have betydning for hus-

lejen. Der skal regnes på dette, da det 

skal tjekkes om projektet ikke bliver for 

dyrt. 

Kommunen og KAB forhandler stadig om 

grunden ved børnehaven. Men de er 

ved, at komme til enighed. Det skulle 

gerne være klaret inden for de næste 

par måneder. 

Vandprojekt på nogle værelser, for at se 

om det kan betale sig, at have de her 

vandbesparelsesprojekter. For at undgå 

vandspild. Der vil ex. Være nogle be-

stemte brushoveder. 

Værelserne 12 måneders ventetid, 24 

måneders ventetid på lejlighederne ( det 

kan dog variere)  

 

8) Indkommende punkter 

Ingen indkommende punkter. 

 

9) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer 

Ingen indmeldelser og udmeldelser  

 

10) Evt.  

Dyrehår i vaskemaskinen- Der var en 

heftig debat på facebook.  

klædebørster, kunne måske være en 

løsning (det fjerne håret fra tøjet). 

Fremsættes som punkt ved, næste bebo-

errådsmøde.  

Frederik: Ønsker at der bliver samlet op, 

på de beslutninger der bliver besluttet. 

Fx når der købes noget til klubberne. Alle 

vil derfor kunne få en status, på om pen-

gene er blevet brugt. Det skal ikke fun-

gere som kontrol, men som en måde at 

se om klubberne har haft gavn af de søg-

te penge. 

Frederik N29 vil gerne stå for denne op-

gave.  

Bestyrelsen har været til møde med Se-

kretariatet omkring fremleje. Da der har 

været lidt tvivl om, reglerne i forhold til 

hurtige fremlejer. Det er en større pro-

ces, hvor der muligvis skal ændres i ved-

tægterne.  

Hvis der er noget i vedtægterne der vir-

ker uklare, kan bestyrelsen kontaktes. Så 

der kan blive samlet op. 

 

11) Ny mødedato 

6.marts 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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Dagsorden ekstraordinært beboermøde: 

Dagsorden beboermøde:   

1) Valg af ordstyrer og sprog  

Frederik, dansk. 

 

2) Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

3) Øvrige meddelelser  

Ingen øvrige meddelelser. 

 

4) Indkommende punkter 

A) Valg af ny beboerrådsformand 

"Beboerrådet har siden det ordinære bebo-

ermøde den 7. december 2016 været uden 

formand. Det er derfor nødvendigt at der 

blandt beboerrådsmedlemmerne vælges en 

ny til at overtage posten. 

Frederik N29 påtager sig rollen som beboer-

rådsformand.  

 

B) Valg af suppleant til bestyrelsen 

"Der mangler en suppleant til de to beboer-

repræsentanter i bestyrelsen. Suppleantens 

vigtigste opgave er at medvirke til behand-

lingen af dispensationsansøgninger i de 

særtilfælde hvor en beboerrepræsentant i 

bestyrelsen erklæres inhabil. Det er derfor 

en vigtigt, men ikke særligt arbejdskræven-

de post." 

Skal være med til bestyrelsesmøderne (3 

gange om året), og skal bruges når bestyrel-

sen er inhabil. Det er derfor vigtigt, at der 

vælges en ny suppleant. Suppleanten har 

stemmeret på lige fod, som de andre besty-

relsesmedlemmer. Det kræves ikke, at der 

er kendskab til ordensreglementet. Rasmus 

Lau har tilbudt at være repræsentant indtil 

han fraflytter kollegiet i december. (Men 

det er stadig muligt, at melde sig) 

 

C) Valg af ny sekretær. 

Da jeg har valgt at stoppe, som sekretær 

skal der vælges en ny. Sekretærjobbet ud-

gør udsendelse af dagsorden og referat, 

samt tilstedeværelse ved beboerrådsmøde 

og beboermøde. 

Ingen meldte sig, der søges derfor stadig en 

sekretær. 

5) Evt.  

 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sid-

ste beboerrådsmøde 

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 dør til klub \"Brættet\" i 

D-kælderen  

V. Bjørn Engelsen L9 

 

Punkter til diskussion og be-

slutning: 

~ Ny dør til klubben med chip 

~ Strøm 

~ Udluftning i lokale 

~ Hul i væg 

~ Penge til event: Lan 

 

9) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer´ 

10) Evt.  

11) Ny mødedato 

 

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > 

Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

Referat af ekstraordinært beboermøde 

http://www.nybro.dk
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Nybrogårds byttekælder 
Byttekælderen ligger i PR-kælderen. Her kan 

du give ting væk du er træt af eller tage ting 

du mangler, helt gratis.  

 

Konceptet 

Hvis du har ting der er for gode til at smide 

ud, men som du heller ikke selv får brugt, så 

er det for mange på kollegiet alment kendt, 

at de kan stille tingene ned i PR's kælder. 

Men du kan på samme måde, hvis du mang-

ler noget, tage det du har lyst til.  

Nogle gange har kælderen åbent som en lop-

pebod, dog er konceptet det samme. Perso-

ner kommer fra lokalområdet og er en del af 

bytteriet. 

"Dengang jeg var frivillig til et "åbent hus" 

startede det med at en del ældre damer kom 

og gav store poser med ting, derefter kom 

nogle udefra og tog som gribbe. Til sidst kom 

3 syriske flygtninge med en støtteperson, de 

tog kun 2 ting hver, det de allermest havde 

brug for, de var taknemmelige og glade. Det 

var en superfin oplevelse der viser i hvor stort 

et spektrum byttekælderen kan nå i et sam-

fundsmæssigt perspektiv", Emma S22 

Byttekælderen støtter op om genbrug og 

dermed ideen om, at man vil skåne miljøet og 

ikke bare være en del af et "køb- og smid ud-

samfund". Der er en miljømæssig bonus, men 

samtidig en økonomisk bonus, da vi som stu-

derende kan "dele" ting.  

Kælderen bygger på frivilligt arbejde der er 

en af de gerninger, hvad enten vi vil det eller 

ej, som er byggestenene bag mange af vores 

samfunds foreninger. Ingen frivillige, ingen 

foreninger. At være frivillig og give sit enga-

gement for en sag man tror på giver glæde og 

livstilfredshed aka. har positivt sundshedspo-

tentiale.  

Efter branden på ST sommer 2015, hvor en 

stor del beboere blev genhuset i en trailer-

park på EF's p-plads, var Byttekælderen i brug 

for at beboerne kunne få de mest basale køk-

kenting igen.  

Byttekælderen kan bruges til at finde dit ko-

stume til næste temafest eller bogen du al-

drig vidste du ville læse. Dermed kan vi kon-

kludere, at formålet med byttekælderen 

spænder vidt. 

 

Ikke alt er guld 

I gamle dage havde kælderen er stort pro-

blem med at folk stillede deres gamle store 

TV derned. Det der er med de TV er, at de er 

ubrugelige for andre og kun var en masse 

slæbearbejde for de frivillige.  

Endelig er denne tendens stoppet! Dog har 

folk ikke altid det store filter i forhold til hvad 

der er værd at genbruge og meget alment 

skrald bliver båret op.  

Gamle trusser, gamle noter, kærestebreve, 

dine gennemhullede sko, nu udskiftede sex 

legetøj, tomme ødelagte kasser, planter, grill 

fyldt med kul, gamle fedtede køkkenmaskiner 

- der er nærmest ikke grænser for hvad man 

kan finde dernede! 

Det er på sin vis også det der gør byttekælde-

ren så skøn. Du afleverer dine ting anonymt. 

Enten giver du selv tingene en passende 

plads, eller så gør en frivillig det.  

Men til alle så husk dette lille ordsprog: 

"Put a limit to your charity".  

Det er virkelig ikke ALT der er brugt der kan 

genbruges - heller ikke af syriske flygtninge!  

Det er indtrykket at kælderen har sit eget liv, 

og mange er med til at bidrage med ting og 

have respekt for det andre har stillet derned. 

  

Lad dette forsætte!  

Lad nye komme til!  

Så kan vi få byttet endnu mere i 2017! 

     Em S-22 

Byttekælderen fik en ordentlig oprydning i 

slut januar og er dermed klar til endnu en 

sæson.  
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Foråret nærmer sig langsomt og efter de lan-

ge kolde vintermåneder med tung mad har 

jeg på denne tid af året altid mest lyst til lette 

retter.  

Her er tærter perfekte, da de ikke ligger alt for 

tungt i maven, og samtidig smager de jo super 

godt! Dog kan tærter blive en smule ensformi-

ge og tage lidt lang tid at lave. I denne måneds 

NybroTidende finder du derfor en opskrift på 

et hurtigt og lækkert alternativ; skinkestan-

gen. Skinkestænger er både billige, hurtige at 

lave og smager super godt! Også til frokost 

dagen efter!  

Server eventuelt med en let pastasalat, og du 

har den perfekte forårsret.  

Skinkestang (2 personer) 

Ingredienser  

 1 rulle butterdej 

 150 g skinkestrimler eller skinketern 

 1/2 rødløg 

 125 g champignon 

 150 g flødeost naturel 

 1 tsk. dijonsennep 

 Salt, friskkværnet peber 

 1/4 bundt purløg (kan undlades) 

 1 æg til pensling 

 

Skinkestangen kan også laves med Bukos pi-

kantost i stedet for naturel, men her skal man 

udelade dijonsennep.  

 

Fremgangsmåde 

Skær champignon og løg i skiver og steg dem. 

Champignon skal have længere end løg, så 

kom dem på panden først og tilsæt senere løg. 

Bland flødeost, dijonsennep, hakket pur-

løg, salt og peber sammen og smag til. 

Bland skinketernene/-strimlerne med fløde-

ostcremen, champignon og løgene.  

Fordel massen på butterdejen, og fold/flet 

butterdejen over fyldet. Smør stangen med et 

penslet æg. 

Bag stangen i ca. 30 min ved 200 grader (hold 

øje med butterdejen ikke bliver for mørk, hvis 

det skulle ske så skru ned på 180 grader. Hvis 

butterdejen ikke er gylden nok, kan du sætte 

varmluft på). 

Lad skinkestangen sætte sig et par minutter, 

og server den så, evt. med en lækker pastasa-

lat til. 

 

Nem og hurtig pastasalat  

Til denne pastasalat skal du kun bruge 3 ingre-

dienser, hvilket gør den super nem og hurtig 

at lave. Ingredienserne er:  

 Pasta (helst penne) 

 Miracle Whip Balance 

 Feta (eller salattern) 

Pastaen koges og afkøles, hvorefter alle ingre-

dienserne blandes sammen. Det er måske ikke 

verdens sundeste pastasalat, men god—det er 

den helt klart! 

 

Sund pastasalat 

Denne pastasalat er et lidt sundere alternativ 

til den ovenstående, idet den er lidt mere 

grøntsagsrig. Her skal du bruge:  

 Fuldkornspasta 

 Tomat 

 Avocado  

 Agurk 

 Dressing: olivenolie, citron, dijonsen-

nep, salt og peber 

Kog pastaen og lad den herefter køle lidt af før  

du blander tomat, agurk og avocadoen i. Lav 

dressingen og vend den i pastasalaten.  

 

    Louise M-06 

NybroTidendes madklumme: 
 

Mad efter årstiden 
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Velkommen til LM 
KØKKENKLUMME. NybroTidende vil de næ-

ste mange måneder komme på besøg på 

Nybrogårds køkkener, hvor vi leder efter de 

gode fif, skøre historier samt køkken– og 

kollegieånd.  

Velkommen til…  

 
LM er blokken der har kollegiets cykelværk-

sted som underbo. Her er der alt det, du be-

høver til både store og små reparationer og 

vedligeholdelser af din cykel. 

 

Madklub tre gange om ugen 

Da NybroTidende trådte ind på LM-lige blev vi 

mødt af en utrolig lækker duft af mad. Her var 

de i fuld gang med at lave mad til madklub - 

en madklub der ikke kun finder sted 1 gang 

om ugen, som de fleste er vant til, men hele 3 

gange om ugen. Hver tirsdag, torsdag og fre-

dag bliver der fyret op under gryder og pan-

der, når LM-lige samles om mad og hygge. Til 

disse madklubber kommer der ofte 17-18 

mennesker, og én gang har de endda været 

oppe på 22 deltagere.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette siger lidt om det sociale liv på LM-lige 

der i høj grad er en aktiv og social gang, hvor 

de også bruger mange fredage på at feste 

sammen. Her er de også så heldige at have 

formanden for bryggerklubben boende på 

gangen, hvormed de på festlige dage kan ny-

de et par hjemmebryggede øl fra ølkøleska-

bet.  

 

Flaskebowling til TDC 

På LM-lige hører TDC også med til det at være 

social, og her har de en særlig tradition i for-

bindelse med at bestemme rækkefølgen på 

værelserne.  

Her bowler de nemlig efter vandflasker (en 

enkelt gang brugte de også en frossen kylling 

til bowlingen), for at finde ud af rækkefølgen. 

Den der vælter flest vandflasker vælger først 

osv. Det må man sige er anderledes end at 

trække lod!  

 

En tur i søen efter TDC 

På LM-ulige har de også en noget anderledes 

TDC-tradition. Når klokken bliver tilpas mange 

efter en TDC er der tradition for at de tilbage-

værende deltagere hopper en tur i Lyngby Sø 

(eller kigger på). Dette sætter også altid en 

stopper for TDC’en, eftersom folk meget hur-

tigt søger deres varme dyner derefter.  

 

Styr på tårerne! 

LM-ulige er altså også en ret social gang med 

traditioner som TDC og dertil også madklub. 

Her har gangen fundet på et smart trick til når 

der skal skæres løg til de mange madklubdel-

tagere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved siden af hvert komfur hænger nemlig et 

par dykkerbriller, som  man kan tage på for at 

beskytte sig mod løgenes onde kræfter!  

 

Mad direkte på kogepladen?!  

På LM-ulige har man også en særlig køkkenre-

gel der hedder, at man ikke må lave mad di-

rekte på kogepladerne. Denne regel kom af, 

at der engang boede en afrikaner på gangen, 

som ikke var vant til komfurer og ovne, og han 

lavede derfor sin mad direkte på de gamle 

keramiske kogeplader, uden gryder og uden 

pander.  

Da gangen ikke lige vidste, hvad de skulle sige, 

valgte de at lave en køkkenregel, der forbød 

denne meget specielle form for madlavning. 

 

I et med naturen 

LM-ulige er også en meget miljøbevidst gang, 

og affaldssortering er noget der bliver sat 

stort fokus på. Det skulle efter sigende også 

spare en hel del plads i skraldespanden, så 

man ikke behøver at gå ned med den så ofte 

(smart hva’!).    

Også i deres kagebagning er LM-ulige i et med 

naturen. Her udnytter de at kollegiet er i be-

siddelse af nogle dejlige æbletræer, som kan 

bruges til en lækker og åbenbart meget popu-

lær æbletærte.  

 

Kage til op over begge ører 

Og lige netop kage er noget begge gange er 

meget glade for.  

På LM-ulige stiller en beboer spørgsmålet: 

”synes du vi spiser meget kage” til en anden 

beboer og svaret kommer prompte: ”der er 

slet ikke nok kage”. Her har man dedikeret en 

hel blender til nærmest udelukkende at lave 

kage, og det er især den famøse æbletærte 

der hitter.  

På LM-lige bliver der også spist utrolig meget 

kage, og da NybroTidende besøgte dem, stod 

der selvfølgelig en allerede spist kage på bor-

det.  

Her har en af beboerne også lavet en hypote-

tisk graf over beboernes indtag af kage og 

dertil stigende BMI. Og med mængden af ka-

ge der bliver spist, er grafen måske ikke helt 

usand/hypotetisk.  

En ting er i hvert fald sikkert: på LM får man 

aldrig for meget kage! 

    Louise M-06 
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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 

Opvasken  efter fællesmiddagen er sjæl-

dent aftenens højdepunkt. Det kan spil 

næppe ændre fuldstændig, men de kan 

give bedre motivation til at komme i gang 

og sikre en mere fair fordeling af arbejds-

opgaver. 

Nybro Tidende har opstøvet to typer opva-

skespil—til begge skal der bruges 1-2 rafle-

bægere med en terning i hver. I begge versi-

oner er det udbredt, at man takker aftenens 

kok for den dejlige mad ved at lade perso-

nen gå fri for opvasken. 

 

EN RUNDE—TRE  TABERE 

Denne version har stor udbredelse på Eg-

mont kollegiet, hvor den på mange køkke-

ner spilles efter hver fællesmiddag. Her slår 

man om, hvilke 3 personer (kan variere 

efter selskabets størrelse), som skal sørge 

for at gøre det hele rent.  

Hver deltager slår med terningen én gang. 

Det er vigtigt, at kokken slår til sidst. Hver 

deltager husker så sit tal. Når kokken til 

sidst slår, erklæres det, om der er slået højt 

eller lavt—det vil sige hvis kokken slår 1-3 

er der slået lavt, hvis 4-6 er der slået højt. 

Det betyder så, at de 3 personer der slog 

højest/lavest skal vaske op.  Hvis flere end 

tre personer har slået det samme (fx fire  

personer har slået 6, og høje tal skal vaske 

op), så slår de fire personer igen. 

 

OPVASKEUDSKIFTING MED 6’ERE 

Det andet opvaskespil lader hele selskabet 

vaske op, men man skal forberede sig på, at 

det tager lidt tid. Her slår man simpelthen 

på skift med raflebægeret, og hvis man slår 

en 6’er skal man vaske op. Her er der typisk 

også kun 3 opvaskere ad gangen. Hvis der 

allerede står tre og vasker, tager man plad-

sen for den, der har stået der længst—og 

sådan fortsætter man til der er rent! Det er 

muligt at tilføje ekstra regler, såsom: 

 Kokken bestemmer: kokken spiller 

med, men udpeger selv andre opva-

skere, når han/hun slår 6 

 Slå hurtigt: Der spilles med to rafle-

bægere. Hvis  et bæger indhenter et 

andet, skal personen vaske op. 

 Bund eller vask: På en fredag aften 

kan opvasken kombineres med druk. 

Reglerne er simple: hvis du slår en 

6’er kan du vælge imellem at vaske 

op eller bunde. Advarsel: kan tage 

virkelig, virkelig lang tid! 

    Kristina, D-46 

Opvaskespil 

1. marts: solopgang 06:59, solnedgang 17:45 

4. marts: Copenhagen Street Festival 

4. marts: Himmel vs. helvede fest i KælderCafe en 

5. marts: Veras Tøjbyttemarked pa  Papirøen  

10. marts: Karrieredagene København (job– og karriere-

messe) 

10. marts: Fora rsjoint pa  DTU: DU NÉ  og TooManyLeftHands  

26. marts: sommertid (husk at sætte uret 1 time frem) 

31. marts: Asti Night pa  DTU (Étheren) 

31. marts: solopgang 05:41, solnedgang 18:46 

 

 

 

 

Know your Africa, fill in the countries and enjoy your day!  
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