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NybroTidende 

FORÅRET ER KOMMET TIL NYBROGÅRD KOLLEGIET - De stigende temperaturer har 

fået kollegiets beboere ud af værelserne, og pludselig summer kollegiet af liv rundt 

omkring på græsarealerne. Her ses William, S38, Henrik, S22, Hans, T50, og Teis, 

T46, i gang med en kamp på volleyballbanen ved ST. Så er der bare tilbage at håbe, at 

forårsvejret holder ved, så vi for alvor kan komme i gang med udendørsaktiviteterne. 

April 2012 

HAVEGRUPPEN KLAR TIL ENDNU EN 

SÆSON - Et af de klareste tegn på 

forårets komme er havegruppemed-

lemmernes flittige arbejde i køkken-

haverne ved LM og CD. Og efter 

nogle dage med godt vejr er havesæ-

sonen så småt skudt i gang. 

SIDE 2 

KAGEFESTIVAL VAR EN SUCCES - 

Lørdag den 17. marts blev den første 

kagefestival i kollegiets historie af-

holdt. Og den blev en ubetinget suc-

ces. To lange kageborde med 56 ka-

ger af alverdens art dannede ram-

men. Læs om festivalen her. 

SIDE 6-7 

NYT FRA KANO– OG KAJAKKLUB-

BEN  - Et andet forårstegn er nyt fra 

kano- og kajakklubben. Igen i år har 

formand Ask mange og spændende 

visioner for klubben, og der er 

blandt andet indkøbt nyt grej, så det 

tyder til at blive en god sæson. 

SIDE 8-9 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

 

HUSK 

Beboermøde 
 

Onsdag d. 11. april 2012 

Kl. 19 i GH-Kælderen 
 

Alle beboere er velkomne. 

 

 

 

 

Næste 

Beboerrådsmøde 

11. april 2012 

Kl. 20 i GH-Kælderen 

Nyt fra  

Beboerrådet 



Netgruppen informerer: 

Meddelelse@nybro.dk er lukket 
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Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende redaktør 

Cecilie Kristiansen (D5) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om måne-

den senest fire dage før næste 

beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 20. i 

hver måned 

 Oplagstal: ca. 150 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig ret til at rette i 

indlæg, samt fravælge indlæg, 

som ikke synes at have relevans 

for andre. 

Hej Alle 

Som I sikkert ved, har vi i Netgrup-

pen lavet et forum, som nu fremover 

skal benyttes i stedet for at bruge 

mailen meddelelse@nybro.dk. Derfor 

er meddelelse@nybro.dk fra og med 

den 7. marts blevet lukket. 

Der henvises til at benytte det nyop-

rettede forum i stedet. For at logge 

ind på forum skal du benytte dit in-

ternet brugernavn og password. Du 

finder det direkte link til forum her: 

www.nybro.dk/forum. 

På forum får du adgang til det gang-

forum, du hører til, og de klubber, 

som du er medlem af. 

Forummet er opdelt i forskellige ka-

tegorier, sådan at hver bruger har 

adgang til de underfora, der er rele-

vante for dem. Dette er blevet til føl-

gende generelle fora: 

Hyggesnak, Køb og Salg, Sport og 

spil, NybroFestival, KælderCaféen, 

Internet, TV og radio, Telefon, Be-

boerrådet, Beboerrådsreferater. 

Der findes derudover et internt fo-

rum til hver klub og et forum til hver 

gang. 

Adgangen styres via de forskellige 

gang-maillister og klubmaillister, så 

hvis du ikke har adgang til et klub-

forum, skyldes det, at formanden for 

klubben ikke har tilføjet dig til den 

tilsvarende mailliste. 

Hvis du mangler adgang til dit gang-

forum, så kontakt venligst Netgrup-

pen. Så vil vi give dig adgang med 

det samme. 

Vi anbefaler, at I tjekker forummet 

regelmæssigt. Det er også muligt at 

se en oversigt over de seneste forum-

beskeder på http://www.nybro.dk 

under ’nyheder’. 

God fornøjelse! 

Netgruppen  

Det varmere vejr har fået køkkenha-

ve-entusiasterne på kollegiet til at 

komme ud i deres haver til årets før-

ste forberedelse. 

Havesæsonen er i sin spæde start, 

for forår betyder aktivitet i haverne. 

Efter en kold vinter kom så endelig 

varmere vinde med temperaturer op 

til 17 grader. Og der er nok at tage 

fat på for de aktive køkkenhaveejere 

med oprydning i alle bede og forbere-

delse til, hvad man skal dyrke i den 

kommende sæson. 

For at få et godt udbytte af køkken-

haven anbefaler køkkenhaveeksper-

terne, at jorden har et rigt liv af 

regnorme, mikroorganismer, bakteri-

er og svampe, der nedbryder organi-

ske plantedele fra efterladenskaber. 

Og så skal der ryddes op i alt det, der 

har ligget stille over vinteren. 

Både haveejerne foran LM-

køkkenerne og foran CD-køkkenerne 

er kommet i gang, og så er der også 

sket noget i selve havegruppen. Nan-

na, C25, er udnævnt som ny for-

mand for gruppen efter den afgåen-

de formand, Amanda, A21. Nanna 

overtager en stor klub med en masse 

aktive medlemmer. Men selvom 

mange haver er optagede, er nye 

medlemmer altid velkomne. Du kan 

melde dig ind i gruppen ved at sen-

de en mail til Nanna på nan-

na.dejgaard@g-mail.com. Læs også 

mere på www.nybro.dk. 

Cecilie, D5 

Havegruppen klar til endnu en sæson 

Her ses Pernille, E26, Lærke, M43, og en veninde i fuld gang med forårsklargø-

ringen af køkkenhaven. 

mailto:meddelelse@nybro.dk
mailto:meddelelse@nybro.dk
http://www.nybro.dk/forum
http://www.nybro.dk/


Kl. 19 i GH-kælderen  

Til stede: Lars Kaj, Mikkel J21, 

Thomas C22, Nina C23, Samuel D46, 

Jonas D59, Lærke N47, Hallur L10, 

Camilla L01, Espern M50, Majbritt 

S05, Gabriel C05, Nikolaj N16, Maria 

O64, Asger H61, Simon A26, Sarah 

G06, Anna M45, Thomas B64, Chri-

stian M61, Magnus M55, Hilbert 

P23, Maria J34, Thorbjørn O63.  

Afbud: Cecilie D05, Jakob C03  

Ad 1) Mikkel J21 er valgt til ordsty-

rer, og engelsk er valgt til sprog for 

mødet.  

Ad 2) 12 stemmeberettigede er mødt.  

Ad 3) Rettelse i punkt 7 i referatet 

fra sidste beboerrådsmøde: afgørel-

sen i fællesklagen er afvist af beboer-

klagenævnet. Referatet er der udover 

godkendt  

Ad 4) Dagsordenen er godkendt.  

Ad 5) Økonomi:  

Der står 179.000 kr. på NYK’s konto 

og 374.000kr. på Netværkskontoen.  

Der er udbetalt 11.820kr i løn for 

januar og februar, og der er udbetalt 

12.000kr til KælderCaféen til en ny 

lift.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

En opfriskning fra sidst: alle punkter 

samt bilag skal være hos sekretæren 

senest kl. 12, ti dage før mødet, for at 

disse kan komme på dagsordenen. 

Yderligere skal punkter fremover 

skrives mere detaljeret, så alle ved, 

præcis hvad det drejer sig om. For at 

lette sekretærens arbejde bedes I 

sende punkter til dagsordenen i føl-

gende format: Overskrift, detaljeret 

tekst og evt. bilag. Indtil 8 dage før 

næste møde er det muligt at komme 

med eventuelle rettelser til punkter, 

der allerede er sat på dagsordenen, 

men det er ikke muligt at komme 

med nye punkter, der ikke er sendt 

ud med den originale dagsorden.  

Torsdag d. 1 marts 2012 var der 

åbent hus, med da der ikke var nogen 

frivillige, der ville stå i stand på DTU 

eller vise rundt på kollegiet, tog Jo-

nas D59 begge tjanser. Der er åbent 

hus på DTU i marts og november, og 

fremover skal dette planlægges bed-

re, og der skal gerne være flere, der 

har lyst til at deltage. 

For at finde en dato for aktivfest er 

der udsendt en doodle, som alle bedes 

svare på, så der kan findes en dato 

hurtigst muligt. 

Der holdes møde i KAB, hvor lige nu 

3 kollegier mødes og udveksler erfa-

ringer om, hvordan man bedst køre 

et kollegium mv. 

Ad 7) Bestyrelsesmøde 

Der er endnu ikke kommet nogen ny 

dagsorden for næste bestyrelsesmø-

de, men der er blevet afholdt drifts-

møde, hvor varmetabsberegningen og 

problemerne med døre og radiatorer 

(store værelser og lejligheder) blev 

taget op. Der er allerede lavet en var-

metabsberegning, og problemerne 

med døre og radiatorer tages med i 

langtidsbudgettet. Det skal yderlige-

re diskuteres nogle ting igennem, og 

der vil senere komme yderligere in-

formation om dette. 

Ad 8A) Logokonkurrence 

Gabriel C05 og Jakob C03 vil som 

tidligere skrevet gerne have en kon-

kurrence, hvori et nyt logo til kollegi-

et skal findes. Dette logo skal frem-

over kunne bruges af alle kollegiets 

klubber. Der er blevet fremsat 3 for-

slag til beløb til præmien. Den gene-

relle holdning er, at det er for mange 

penge, men der er også mange, der 

mener, at det vil få flere til at være 

med, hvis det er en betydelig præmie. 

Det fremstilles, at der kan være et 4 

forslag, om at beløbet bliver mindre 

end det mindste forslag på 500/1000 

kr. Der skal være ¾ for, hvis der skal 

laves et 4 forslag. 

Der stemmes om ovennævnte: 

For: 3 

Imod: 9 

Dermed bliver der ikke lavet et 4 for-

slag men kun stemt om de 3 originale 

forslag. 

Der stemmes om hvilke af de tre for-

slag der skal bruge: 

8 stemmer for forslag 1 med et beløb 

på 500/1000kr  

3 stemmer for forslag 2 med et beløb 

på 750/1500kr  

1 stemmer for forslag 3 med et beløb 

på 1000/2000kr.  

Dermed er beløbet for præmien i lo-

gokonkurrencen sat til 500/1000kr.  

Ad 8B) FC Nybro herrehold søger 

om 4090kr.  

Der søges om 4090kr til nyt udstyr. 

Der er dog snakket sammen med pi-

gefoldboldholdet, og der kan fås ra-

bat, hvis de køber det sammen.  

Der stemmes om 4090kr, men det 

skal nævnes at alle pengene højst 

sandsynligt ikke vil blive brugt, da 

der kan fås rabat.  

For: 11 

Imod: 0 

Blankt: 1  

FC Nybros herrehold for de 4090kr 

de har søgt om.  

Ad 8C) Fremlæggelse af Kælder-

Caféens regnskab  

Der har været indtægter på 

25.133 ,90kr  og udgi fter  på 

17.335,47kr, hvilket giver en balance 

på 7.778,43kr for perioden 16. no-

vember til 31. december 2012. Der er 

udbetalt 65,33kr til gamle regninger, 

og med det afsluttes alle gamle reg-

ninger og udgifter fra den gamle Kæl-

derCaféen.  

Regnskabet går ikke i 0, men disse 

penge vil blive brugt på renovering 

mv. og dermed vil det i sidste ende gå 

i 0.  

Regnskabet fra 1 kvartal i år vil blive 

fremlagt på næste møde.  

Ad 8D) Ny afstemning om TV-

kanaler på kollegiet.  

Der nedsættes et udvalg bestående af 

Thomas C22 og Sarah G06, som går 

videre med dette. Simon A26 kan evt. 

hjælpe, hvis det bliver en elektronisk 

afstemning.  

Ad 8E) Kageudvalget søger om at 

blive oprettet som klub  

Kageudvalget søger om at blive op-

rettet som klub under navnet ”Nybro 

kageudvalg” med Maria J34 og Maria 

O64 som formænd.  

For: 12 

Imod: 0 

Klubben er hermed oprettet.  

Ad 8F) Der søges om 1000kr til 

afholdelse af kagefestival d. 17 

marts 2012.  

Dette er budgetteret til ca. 150 men-

nesker, hvilket virker som ret mange, 

da der lige pt. er tilmeldt 63 på festi-

valens hjemmeside.  

Fortsættes på næste side… 

Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 6. marts 2012 
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...fortsat fra forrige side 

Dette tal er dog sat som et max, og 

alt hvad der ikke bliver brugt gem-

mes til næste festival. Det planlæg-

ges at der afholdes to festivaler årligt 

i marts og oktober.  

For: 12 

Imod: 0  

Nybro Kageudvalg for de 1000kr der 

er søgt om.  

Ad 8G) Valg af kontoindehaver 

for Netværksgruppen.  

Der stemmes om Mikkel J21 skal 

havde fuldmagt til kontoen.  

For: 11 

Imod: 0 

Blankt: 1  

Mikkel J21 har hermed sammen med 

kassereren fuldmagt til Netværks-

kontoen.  

Ad 8H) Kasserer mangler hos K-

net  

Der mangler en kasserer hos K-net, 

og yderligere melder Mikkel J21, 

som lige nu er repræsentant hos K-

net, sig snart ud. Hvis ikke der fin-

des en ny kasserer hos K-net til næ-

ste generalforsamling d. 20 marts, 

eller hvis der ikke kan findes en ny 

repræsentant i stedet for Mikkel 

J21, når han melder sig ud resultere 

dette at kollegiet ikke længere har 

internet. Jonas D59 tager til gene-

ralforsamlingen i K-net, og ser på 

hvad der skal ske og hvad der kan 

gøres.  

Ad 8I) K-Net planlægger at hæve 

kontingentet for internet til 

16,50kr pr. 01.01.2013.  

Der stemmes om, hvorvidt kollegiet 

er kan acceptere denne prisstigning. 

Hvis der ikke stemmes for, kan vi 

risikere at miste vores internet, hvis 

mange andre kollegier stemmer ja.  

For: 11 

Imod: 0 

Blank: 1  

Denne prisstigning accepteres.  

Ad 8J) Nedsættelse af udvalg 

som skal komme med forslag til 

ændringer i vedtægter og forret-

ningsordenen  

Dette punkt refererer til punkt 8I og 

8J på sidste beboerrådsmøde, hvor 

kollegiets vedtægter og forretnings-

orden blev gennemgået og det blev 

konstateret, at der er nogle ting, som 

er blevet ændret i praksis. Denne 

gruppe skal nu stå for at opdatere 

vedtægter og forretningsordenen, 

så den passer med, hvordan tingene 

bliver gjord i dag.  

Udvalget består af: Majbritt S05, 

Maria J34 og Mikkel J21.  

Ad 9) Nye medlemmer og sup-

pleanter  

Lasse C21 træder ud  

Lærke N47 melder sig ud, og 

Thorbjørn O63 melder sig som ny 

repræsentant på NO-ulige.  

Ad 10) Evt.  

Der skal nedsættes et udvalg bestå-

ende af 2 værelsesbeboere og 2 lej-

lighedsbeboere der skal se på kva-

dratmeterplanen, varmefordelingen 

og el-fordelingen. Dette tages på op 

næste møde.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 

er onsdag den 11. april 2012 kl. 

20.00 i GH-kælderen. Der vil 

være beboermøde fra kl. 19.00.  

Punkter til dagsordnen skal være 

Nina C23, nina_sig@hotmail.com, i 

hænde senest kl. 12 10 dage før.  

Tak for god ro og orden!  

Endnu et forårstegn kan findes på 

fodboldbanerne. Det drejer sig om de 

forårskåde fodboldspillere, der ivrigt 

indtager græsplænerne med bolde, 

kampråb og godt humør. 

I år har Nybrogård Kollegiet hele to 

hold med i kollegieturneringen, for vi 

har fået et helt nyt pigehold, FC Ny-

bro Chicks. Selvom holdet er helt 

nystartet, er der allerede stor opbak-

ning fra kollegianerne, og holdet om-

fatter selv inden turneringsstart om-

kring ti spilleklare piger. 

Men selvom der allerede er en del 

piger tilmeldt FC Nybro Chicks’ 7-

mandshold, er alle nye piger stadig 

meget velkomne til at melde sig ind 

under fanerne enten via facebook 

eller per mail til trænerne Maria på 

fututte@hotmail.com eller Claes på 

claes_scherwin@sol.dk. 

På holdet får man mulighed for at 

møde andre piger fra kollegiet og få 

et godt sammenhold. Tidligere fod-

bolderfaring er slet ikke nødvendig. 

Niveauet spænder fra nybegyndere 

til rutinerede, så alle kan være med. 

Damerne vil træne fast hver onsdag 

efter påskeferien på boldbanerne ved 

siden af Engelsborghallen skråt over 

for den store 

Netto. 

Turneringspla-

nen kan ses her-

under. Kampene 

vil oftest blive 

spillet enten lige 

før eller lige ef-

ter herreholdet, 

så pigeholdets 

træner Claes 

håber, at en del af kollegianerne vil 

udnytte muligheden til at afsætte 3

-4 timer til fælles hygge med fod-

bold. Han foreslår også, at folk kan 

medbringe eksempelvis grill og øl/

vand og nydes under kampene, 

mens der heppes på holdene. 

Har du en fodboldspiller i maven, 

så meld dig ind eller skriv til en af 

trænerne. Og er du ikke god med en 

bold, så gør klar til at heppe på vo-

res to kollegiehold, når turneringen 

starter i maj. 

Cecilie, D5 

FC Nybro Chicks klar til første sæson nogensinde 

Her ses nogle af spillerne på vej til den 

ugentlige træning med Bagsværd. 
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Duften af smør, kakao og kokos fyl-

der mine næsebor, da jeg åbner døren 

ind til LM-lige. På gangen foran fæl-

leskøkkenerne står et langt bord 

spækket med kager, og folk står i små 

grupper og snakker eller studerer og 

smager på kagerne. Der er ingen 

tvivl: Nybrogård Kagefestival 2012 er 

i fuld gang! 

LM-lige og NO-lige danner rammen 

om kollegiets første kagefestival, som 

blev afholdt lørdag den 17. marts. På 

hver af gangene er der opstillet et 

langt bord, hvor tæt på 60 kager er 

fordelt. Kager, som de deltagende 

kollegianere har medbragt som ad-

gangsbillet til festivalen. Til gengæld 

får de lov at spise al den kage, de 

orker – og det gør de. 

Symptomer på sukkerchok 

Skilte viser vejen til kagefestivalen, 

og på væggene omkring bordene er 

der hængt store plakater med symp-

tomer på sukkerchok op. Det er ar-

rangørerne, der har fundet på de 

mange symptomer, og blandt symp-

tomerne findes hyperaktivitet, hallu-

cinationer, manglende lyst til at hol-

de sig oprejst, samtlige former for 

diabetes, forsøg på at kælke på trap-

per, lyst til at tale tysk, kagefobi, 

octofobi (angst for tallet otte) og mid-

lertidig lyst til at holde sig fra frem-

tidige kagefestivaler. Alt sammen 

symptomer, som arrangørerne lover, 

vil gå væk igen efter kagefestivalen. 

Succeskriteriet for kagefestivalar-

rangørerne har været 50 gæster un-

der planlægningen, og da jeg møder 

op omkring kl. 15 har 70 gæster alle-

rede været forbi. De fleste ankom ved 

kagefestivalens start klokken 12, og 

efter tre timers kagespisning er de 

fleste mætte og trætte, og der har 

samlet sig en hel gruppe af forspiste 

kollegianere på det højre køkken på 

NO-lige. Også et par forældre er 

kommet forbi, og så har enkelte af 

kollegianerne taget gæster med ude-

fra. Alle ser de ud til at være meget 

imponerede over det flotte og ambi-

tiøse arrangement. 

Kagerne bedømmes 

De fleste af de folk, der stadig er i 

gang ved kagebordene, er kagefesti-

valdommerne, som er sat til at be-

dømme kagerne ud fra forskellige 

kategorier: den flotteste, den mest 

kreative, den mest ambitiøse, over-

raskelsen, ’moderkagen’ (den er så 

god, så den må din mor have bagt) 

og kom-igen-kagen (til den kage, 

der ikke helt lever op til standar-

den). 

Blandt dommerne er Claes, O52, og 

han tager sit job alvorligt. Ikke så 

snart er endnu en kage bragt til 

bordet, før han er der for at skære 

sig et stykke. Også Lars Kaj er 

dommer i dagens anledning. Han 

har især været glad for hindbær-

snitterne og andre af de kager, hvor 

der er frugt og nødder i. Som han  

Fortsættes på næste side... 

Kagefestival var en succes 

De forspiste kagefestivaldeltagere tager sig et velfortjent hvil efter flere timer 

med kagespiseri af de over 50 forskellige kager. 

Claes, O52, smager på ’ølkagen’. 



...fortsat fra forrige side 

siger, så holder han sig til de ’sunde’ 

kager. Brunsvigeren må han dog og-

så lige smage. ”Det er som at komme 

tilbage til barndommen igen,” forkla-

rer han smilende. 

Nybrokagen 

På bordene står der kager i alle af-

skygninger. Deltagerne har været 

kreative med bag-

værket, og der er 

både ølkage, ka-

nelsnegletog, rosin-

boller, muffins med 

blå glasur og en 

kanelkage formet 

som Nybrogård Kol-

legiet set i fugleper-

spektiv. Maria, J34, 

er producenten af den helt specielle 

nybrokage, selvom det bliver påpe-

get, at Asger, H61, er den oprindelige 

opfinder af konceptet.  

Maria har brugt flere timer på bag-

ningen, og kagen fremstår flot med 

chokoladevinduer, frosting på sider-

ne og sågar vingummi-

bamser, der skal sym-

bolisere kollegianerne. 

Der er også en Cart-

man-kage med bacon – 

inspireret af figuren med samme 

navn fra Southpark. 

23 stykker kage 

Da alle deltagere har taget en kage 

med hver, betyder det, at hvis man 

er indstillet på at smage alle kager, 

skal man igennem næsten 60 styk-

ker. Så mange er der, ifølge mine 

kilder ingen af deltagerne, der er 

nået op på. Men flere er langt oppe 

over det antal, de selv troede var mu-

ligt. Kagefestivalformanden Ann 

Louise, N36, lægger godt for med 23 

stykker kage! Og hun havde planer 

om flere stykker, men om hun nåede 

det, inden kagefestivalen slukkede 

og lukkede klokken 17, er endnu 

uvist. 

Festivalen sluttede af med præmie-

overrækkelse til de vindende kager. 

En festlig dag er sluttet med et brag, 

og alle skal hjem for at pleje mavepi-

ner og sukkerchok. 

Succesen fortsætter 

Måske er der nogen, som ærgrer sig 

over ikke at have været med til ka-

gefestivalen. Heldigvis er der allere-

de planlagt endnu en festival – alle-

rede i oktober eller november. Fak-

tisk er det planen, at kagefestivalen 

skal afholdes to gange årligt, en i 

foråret og en i efteråret. 

Kagefestivalarrangørerne er tilfred-

se med arrangementet og ser frem til 

det næste. Som altid er der forbed-

ringspotentiale, men overordnet set 

har kagefestivalen været en succes. 

Tillykke til arrangørerne og tak for 

en god kageoplevelse. 

Cecilie, D5  
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Her er en liste over vindere:  

 Flotteste kage: Lærke P39 med 

ferskentårnet 

 Mest ambitiøse kage: Maria 

J34 med nybrokagen 

 Mest kreative kage: Malea, Jo-

hannes, Alex og Jennie fra JK 

lige med burgerkagen 

 Overraskelsen: Nichlas og Nik-

las fra LM lige med Cartman-

kagen 

 Moderkagen: Charlotte, som var 

gæst af Lærke M52 

 Kom-igen kagen: Jonas D59 

med ølkagen 

Se billeder af kagerne til højre. 
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Der er sket en del i kano- og kajak-

klubben! Her kan du læse mere om, 

hvad der er sket af nye tiltag i den 

seneste tid, og også lidt om, hvad der 

vil ske fremover. 

Online booking-system 

En af de største ændringer er, at der 

nu er kommet et online booking-

system, hvor det i fremtiden vil være 

muligt at reservere kanoer over net-

tet. Der vil også komme et lignende 

booking-system til kajakkerne, når 

Netgruppen har haft tid til at instal-

lere det. Indtil det er på plads, er det 

nødvendigt at skrive sig op på døren 

til kajakudstyret.  

Baggrunden for at få et online sy-

stem er, at den tidligere kalenderløs-

ning ikke har virket optimalt. Nu 

kan man i stedet sidde derhjemme i 

ro og mag, når der skal bookes en 

kano eller kajak, og man kan hurtigt 

afmelde sin reservering, hvis man 

finder ud af, at man ikke skal ud at 

padle alligevel. 

Her kommer en kort introduktion til 

online booking for kano- og kajak-

medlemmer. For at reservere en ka-

no eller kajak, skal man logge ind 

med sin netværkskonto. Ude til ven-

stre på hjemmesiden er der en menu 

med navnet ’Kano’. Under ’reserve 

canoe’ kan man reservere kanoer og 

kajakker. 

I bunden af reservationsvinduet ses 

et skema over, hvornår kanoerne er 

reserveret. Kanoerne er i skemaet 

markeret som ’optaget’, og samtidig 

vises de kanoer, der er optaget i det 

pågældende tidsrum, ikke. Hvis det 

skulle ske, at man ikke har brug for 

en eller flere kanoer, kan man under 

’Canoe Reservations’ slette reserva-

tionerne igen. Dette vil være godt at 

gøre, hvis der alligevel ikke er brug 

for kanoerne. På den måde kan an-

dre få glæde af dem i stedet. Husk 

også, at en kano, der ikke er afhen-

tet 20 minutter efter en reservation, 

kan bruges af andre. 

Kanokoden vil være at finde på fo-

rummet på www.nybro.dk, mens 

kajakkoden vil blive sendt på den 

mailadresse, der er opgivet under 

Netværkskonto-login. 

Tre nye kanoer 

En anden god nyhed er, at klubben 

har fået tre nye kanoer. To af dem 

ligner de store kanoer, der allerede 

findes i klubben, men der er både 

mindre og vejer kun 43 kg, hvorimod 

de store kanoer vejer 55 kg. Derud-

over har klubben også anskaffet en 

kano til de folk, der godt vil padle 

langt og lære at padle kano. Kanoen 

vejer 25 kg, men er mere skrøbelig 

end de andre. På den måde er der 

lidt for alle medlemmer, og det er 

vigtigt at passe på den. 

Nye kajakker og redningsveste 

Det sidste nye er, at klubben har 

købt to nye kajakker og fået flere 

nye redningsveste. Senere får vi og-

så en masse nyt udstyr, men det er 

endnu ikke blevet leveret. Rednings-

vestene er donerede af Trykfonden, 

og det er vigtigt, at der bliver passet 

på dem. Redningsvestene er fx ikke 

beregnet til at sidde på, så lad være 

med at bruge dem til det.  

De nye kajakker er mindre sødygti-

ge end de gamle, men de er samti-

dig hurtigere at padle. Det kan der-

for være en ide at starte ud med de 

gamle plastkajakker, indtil man 

føler sig sikker i dem, og så gå vide-

re til de nye.  

Nyt kajak-introduktionskursus 

Indkøb af de to nye kajakker bety-

der imidlertid, at alle gamle og nye 

medlemmer skal frigives til kajak-

kerne igen. Dette sker for at sikre, 

at folk ved, hvordan man skal be-

handle og passe på udstyret. Derfor 

er alle nuværende medlemmer af 

kajakklubben blevet slettet og skal 

oprettes på ny, hvis man er interes-

seret i at bruge kajakkerne. En ny 

oprettelse kræver også, at man får 

et introduktionskursus til kajakker-

ne. 

For de ambitiøse er der også startet 

nyt introduktionskursus hver lør-

dag kl. 10 frem til 28. april på Fre-

deriksdal Kano- og Kajakskole. 

Herefter vil der være et introdukti-

onskursus hver måned resten af 

året. Læs mere om kurset på næste 

side. 

Til sidst er der bare tilbage at øn-

ske alle en god sejlsæson! Og husk, 

jo bedre der passes på udstyret, jo 

bedre udstyr kan vi få. Husk derfor 

altid at låse kanoerne og kajakker-

ne fast efter brug.  

Ask, M47 

Nyt fra Kano– og kajakklubben 

Step 1: 

Her indstiller man den tid, man 

ønsker at reservere kanoen i. Man 

kan dog max reservere syv dage i 

træk. Hvis man vil reservere kano-

erne mere end syv dage, skal man 

kontakte undertegnede.  

Step 2: 

Her vælger man de kanoer, man 

ønsker at reservere.  

Step 3: 

Godkend reservationen. 

http://www.nybro.dk


dagspicnic’en på Mølleåen til en sjove-

re og mere sikker og afslappende tur! 

Med basiskurset bliver du indført i 

grundlæggende padleteknikker, så 

både for- og bagpadler får godt styr 

på, hvilken vej kanoen sejler, uanset 

om det er lige ud i modvind eller om 

skarpe hjørner på en strømmende å. 

På kurset bliver der tid til at afprøve 

padleteknikkerne under trygge for-

hold vejledt af erfarne og kompetente 

instruktører. Det skal være sjovt at 

padle kano, og vi sørger for god tid, til 

at I kan udfordre hinanden på balan-

cen og kommunikationsevnerne. 

Med basis kanokurset får du viden 

om sikkerhed i kano og bliver trænet i 

grundlæggende redningsteknikker, så 

du kan bevare overblikket og over-

skuddet, hvis du eller makkerkanoen    

Alle beboere på Nybrogård Kollegiet 

er blevet tilbudt et kanokursus til re-

duceret pris på Frederiksdal kano- og 

kajakskole. 

Alle interesserede kan skrive sig op 

på forummet www.nybro.dk under 

Sport og Spil / Games /kanokursus. 

Der er plads til 12 personer eller 6 

kanoer. Der kan også laves et kajak-

kursus, hvis der er nok interesserede. 

Datoen er ikke fastlagt endnu, men 

vil blive fastlangt ud fra, hvornår der 

er et stort nok antal tilmeldte. Der 

bliver nok et kursus i forsommeren og 

et i sensommeren. 

Herunder ses udspillet fra Frederiks-

dal kano- og kajakskole: 

Et basiskursus i kano kan gøre din og 

vennernes ferietur i Sverige eller søn-
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skulle kæntre. 

Kurset vil blandt andet indeholde 

følgende: 

 Introduktion til kanoens form og 

funktion 

 Grundlæggende padleteknikker 

 Sjove kanoøvelser 

 Udvidede padleteknikker 

 Redninger og balanceøvelser 

Læs mere på skolens hjemmeside 

www.fkk-dk.dk. 

Basis kanokursus på Frederiksdal kano– og kajakskole 

https://secure.nybro.dk/forum/viewforum.php?f=54


Kl. 19 i GH-Kælderen 

Dagsorden for Beboermøde 

(kl. 19):  

1) Valg af ordstyrer  

2) Aflæggelse af Beboerrådets beret-

ning for det forløbende år  

3) Fremlæggelse af institutionens 

regnskab for det forløbende driftsår 

til godkendelse. Se bilag.  

4) Evt.  

 

Dagsorden for Beboerrådsmø-

de (kl. 20):  

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde  

4) Godkendelse af dagsorden  

5) Økonomi. Se bilag.  

6) Øvrige meddelelser  

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den for det næste  

8) Indkommende punkter  

a. Ansættelse af folk til NybroTiden-

de 

Cecilie, D5, der er ansvarshavende 

redaktør på NybroTidende, har fået 

flere henvendelser fra folk, der øn-

sker at bidrage til bladet med enten 

grafisk opsætning eller billedmateri-

ale. Derfor ønskes det diskuteret i 

beboerrådet, hvad rammerne for et 

NybroTidende-hold skal være. Hvem 

kan ansættes (med løn), og hvilke 

opgaver bør (om nogen) være uløn-

nede?  

Da redaktøren har mulighed for selv 

at vælge sine ansatte, er dette punkt 

til vejledende afstemning blandt 

beboerrådets repræsentanter, så 

redaktøren kan få en fornemmelse 

af, hvor mange ressourcer kollegia-

nerne ønsker at bruge på bladet.  

Derudover ønskes det også diskute-

ret, om det er nødvendigt med en 

formel ansættelsesproces, når der 

skal ansættes nye medarbejdere, 

eller om redaktøren frit kan vælge, 

hvis der melder sig nogle af sig selv. 

En formel ansættelsesproces vil give 

mulighed for alle på kollegiet at sø-

ge. Omvendt vil en ansættelsespro-

ces kræve ressourcer fra redaktøren. 

Fremsat af Cecilie D05.  

b. Anerkendelse for internetopgra-

dering  

Der er foretaget et kæmpe stykke 

arbejde i forbindelse med opgrade-

ring af Internettet, men pågrund af 

arbejdet har flydt sammen imellem 

k-net og nybro's netdrift har Allan 

Boll ikke fået noget for en stor del af 

arbejdet, dette mener vi i netdriften 

at han burde.  

Derfor søger vi om at han får 5000kr 

fra netdriften's midler som anerken-

delse og løn for hans store arbejde. 

Der skal stemmes om dette. Frem-

sat af Netdriften. Se bilag.  

c. Grønt Kollegium søger ny ansvar-

lig, da den nuværende ansvarlige 

Amanda A21 flytter. Fremsat af 

Amanda A21.  

d. Haveklubben søger om at få fjer-

net brombærbuskene ved CD-

haverne (men ikke ved kanoerne). 

Dette skyldes at buskene spreder sig 

i haverne, og som det er lige nu har 

haveklubbens haveejere i CD-

haverne mistet godt 25 % af deres 

haver, og 3 haver er total tilgroede. 

Ved at få fjernet buskene permanent 

vil dette problem blive løst. Fremsat 

af Amanda A21.  

e. Problemer med haverne 1, 2, 3, 4, 

5 og 6 i LM-haverne.  

Der er problemer med disse haver 

da jorden enten er total ufrugtbar 

eller at de ligger så meget i skygge, 

at planter har svært ved at gro der. 

Haverne er ramt af Naturfrednin-

gen af Lyngby sø, så mulighederne 

for at forbedre forholdene i disse 

haver er minimale. Der er snakket i 

klubben om at der skal beskæres 

nogle træer, som oprindeligt var 

tiltænkt buske, således at der kom-

mer lys ned i haverne 1, 2, 3 og 5.  

Lars Kaj har flere gange afvist det-

te, da træerne muligvis er ramt af 

fredningen. Der er yderligere snak-

ket om at bygge nogle højbedskasser 

i haverne 4 og 6 for at kompensere 

for at jorden er ufrugtbar. Der afhol-

des en vejledende afstemning om 

økonomisk hjælp til sidstnævnte. 

Fremsat af Amanda A21.  

f. Krav om Ansættelseskontrakter 

og Tavshedserklæringer til Netgrup-

pens medlemmer.  

For at sikre at medlemmer af Net-

gruppen ikke roder kollegiet ud i en 

hel del problemer pga. manglende 

dokumentation, taler over sig om 

personfølsomme sager eller lignede, 

så ønsker vi at komme på kontrakt 

og at skrive under på en tavshedser-

klæring.  

Fx kunne vi med vilje bytte om på 

udstyr således at ulovlige handlin-

ger ikke kan spores med sikkerhed, 

eller vi kan på anden vis modvirke 

K-Nets (og kollegiets) ansvar om 

logning. Andre (ekstreme) tilfælde 

kunne være at vi tog at offentliggjor-

de alle navne på personer med hem-

melige adresser eller solgte mail-

adresser til spammere og lign.  

Vi mener ikke at det vores ansvar at 

formulere disse dokumenter og lig-

ger derfor op til at Beboerrådet ta-

ger hånd om sagen og evt. får hjælp 

fra KAB Jura. Vi ser frem til en dia-

log, når der er lavet et udkast til 

disse. Gerne hurtigst muligt. Frem-

sat af Netgruppen.  

g. Orientering omkring omstruktu-

rering af maillisterne på nybro.dk 

(herunder præsentation af retnings-

linjer for alle_beboere@nybro og en 

ny, samlet mailliste kaldet soci-

al@nybro). Fremsat af Netgruppen. 

Se bilag.  

h. Festivalgruppen søger om at få 

lov til at holde Nybrofestival over 2 

dage, altså den 21.-22. september. 

Fremsat af festivalgruppen.  

i. Festivalgruppen søger om en un-

derskudsforsikring på 40.000kr. 

Fremsat af festivalgruppen.  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer 

og suppleanter, herunder oriente-

ring om beboerrådsmedlemmer der 

træder ud af beboerrådet.  

10) Evt.  

11) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, 

nina_sig@hotmail.com, senest den 

10. april 2012.  

Vel mødt!  

Indkaldelse til Beboer– og beboerrådsmøde onsdag d. 11. april 2012 
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Bilag 8b - Anerkendelse for internetopgradering  

Vi står som de fleste af jer ved, meget tæt på at have fået den nye internet løsning installeret, 

denne løsning skyldes i høj grad et hårdt arbejdende team ved k-net, hvoraf en af hovedaktø-

rerne er en af vores egne nemlig Allan Boll, der det seneste halve år har brugt en meget stor 

del af sin fritid på at udvikle denne meget avancerede, men meget elegante løsning.  

Internet forbindelsen har været et mærkbart problem og er blevet betragtet i netdriften som 

det største problem i den seneste tid. Vi er derfor i netdriften meget glade for at der endeligt er 

fundet og udviklet en løsning.  

I forbindelse med udviklingen af denne nye løsning har Allan arbejdet meget hårdt for at have 

gjort dette muligt, dette har involveret en stor del af Allans aftener og i nogle tilfælde nætter, 

et præcist timetal kendes ikke, men vi er i netdriften overbevist om at de 20 timer er rundet 

en stor del uger.  

I forbindelse med udviklingen af den nye internet løsning kræver det generelt, at der sker en 

række ændringer ved k-net også kræver det, at der bliver foretaget en række ændringer ved 

hvert kollegiets interne netværk.  

I den forbindelse har Allan brugt meget tid på at gøre den interne ændring så enkel og auto-

matiseret som muligt for alle kollegier på k-net og dette har også betydet en markant forskel i 

tidsforbruget ved opgraderingen på nybro.  

Vi er meget enige om at k-net arbejde på ingen måde skal betales af de midler der går til det 

interne netværk, men vi synes i dette exceptionelle tilfælde at det kunne være dejligt at vise 

den anerkendelse vi mener at Allan fortjener, for det kæmpe arbejde han er lagt i opgraderin-

gen.  

Vi er i netdriften lidt kede af, at det kæmpe stykke arbejde Allan har lagt i det allerstørste 

problem vi i netdriften har haft, men som vi ikke har kunne gøre noget ved internt ikke afspej-

ler sig i hans registrerede timetal, så selvom det arbejde han frivilligt foretager sig ved k-net 

har en direkte indvirkning på, hvor meget tid der skal bruges her på nybro, er det ikke noget 

der har kunne registreres.  

Derfor er den resterende del af netdriften enige om at det kunne være dejligt, hvis Allan kun-

ne få 5000kr. som anerkendelse for hans meget store indsats.  

Emil, Piotr, Rasmu, Mikke, Ask, Nikolaj, Andreas og Simon / Netdriften  

Bilag - Årsregnskab 1.4.2011 - 1.4.2012 

 

Disponibel saldo 

Saldo Pr. 01.04.2011  kr 242.600,71 

Saldo Pr. 01.04.2012  kr 163.582,51 

 

Balance   kr. -79.018,20 

 

Indtægter 

Kontingent pr. måned   kr 17.870,00 

I alt for perioden                 kr. 214.440,00 

Uforudsete indtægter 

Aktieudbytte     kr. 1.511,25 

 

Indtægter i alt                 kr. 215.951,25 

 

Udgifter 

Beboerådet, div. arrang.     kr. -255,36 

DataLøn                kr. -142.545,89 

Danske Bank, Gebyr o.lign.       kr. -35,31 

Kano Kajak Klub                 kr. -26.102,30 

Havegruppen           kr. 0,00 

FC Nybro                  kr. -16.625,00 

Kældercafeen                 kr. -12.000,00 

Motionsklub                 kr. -40.241,00 

Filmklubben                           kr. 0,00 

Multibanen                   kr. -4.000,00  

Tagterrasser                 kr. -18.122,08 

Nybrofestival                 kr. -14.557,90 

Grønt kollegium                   kr. -3.500,00 

Udestående                           kr. 0,00 

Kunstklub                           kr. 0,00 

Cykelværksted                   kr. -4.484,61 

FC Nybro-piger                 kr. -12.500,00 

 

Udgifter i alt               kr. -294.969,45 

 

Balance                   kr. -79.018,20 

Se kontobevægelser fra Netbank på mail. 

Bilag 8g - Orientering omkring omstruk-

turering af maillisterne på nybro.dk 

Til orientering: 

For at imødekomme omstruktureringen af 

maillisterne på nybro.dk, har Netgruppen 

besluttet at nedlægge alle andre maillister 

end ”alle_beboere”. Efter ønske fra flere for-

mænd oprettes en samlet mailliste med nav-

net ”social”, som kan benyttes af klubfor-

mænd fra alle kollegiets klubber. Disse skal 

begge følge en række klare retningslinjer. 

Motivation: 

Vi har i Netgruppen klarlagt et signifikant 

problem i form af rigtig mange ugyldige mail-

adresser, der har vist, at mange opfatter al 

korrespondance fra en @nybro-mailliste som 

”køb/salg spam”. Mange har ikke differentie-

ret imellem f.eks. ”meddelelse” og 

”kc_reklame” ift. ”alle_beboere”, men har blot 

konsekvent slettet alle mails. 

Det er et problem, idet de lovpligtige mails 

ingenlunde når ud til deres publikum. Vi vil 

gerne skærpe grænsen mellem den primære, 

sekundære og tertiære information til kollegi-

ets beboere, således at alle beboere frit kan 

vælge i hvilken grad de ønsker mails. 

Retningslinjer: 

alle_beboere@nybro.dk 

 Kan sendes af varmemesteren, netgruppen, 

sekretarietet, beboerrådsformanden samt 

klagenævnet. 

 Mail skal udsendes på dansk og engelsk. 

 Maillisten bruges til at sende lovpligtigt og/

eller meget vigtigt information ud (fx bud-

getter og lukning af vand o.lign.) 

 Maillisten bruges herudover udelukkende 

til at sende information om længerevarende 

nedbrud (≥ 1 dag) af netværk (overgravede 

kabler, større fejl på Nybrogård/K-Net/UNI-

C), generel vejledning omkring opførsel 

(som indskærpelse af regler f.eks. i tilfælde 

af larm i eksamensperiode), fejl på VVS-

installationer o.lign. 

 Ved enhver udsendelse af mail, skal man 

grundigt overveje relevansen af denne for 

alle beboere. 

social@nybro.dk 

 Kan sendes til af klubformænd i alle kollegi-

ets klubber samt varmemester. 

 Erstatter især maillisterne ”kc_reklame”, 

”nybrofestival” og indlæg fra varmemester 

af lignende 

karakter (juletræstænding). 

 Mailene skal oplyse om arrangementer, som 

en større andel af beboerne må forventes at 

have interesse i at frekventere 

(KælderCaféen generelt, div. festivaler, 

juletræstænding, Grønt Kollegium) 

 Sproget bør være både dansk og engelsk. 

Det er intentionen, at al info herudover vil 

foregå på nybro.dk/forum eller via relevante 

undersider på nybro.dk (nyheder eller klub-

siderne). Dette inkluderer referater fra bebo-

errådsmøder, som kan præsenteres i en så-

kaldt ”sticky”-tråd på forummet (står altid 

øverst). 

Der ændres ikke ved de interne mailinglister, 

da disse kun går ud til folk der allerede har 

foretaget et aktivt valg ved at melde sig ind i 

den givne klub/udvalg 

Netgruppen 

Bilag - Budget 1.4.2011 - 1.4.2012 

 

Indtægter 

Kontigent pr. måned   kr 17.870,00 

I alt for perioden                 kr. 107.220,00 

Uforudsete indtægter 

Aktieudbytte           kr. 0,00 

 

Indtægter i alt                 kr. 107.220,00 

 

Udgifter 

Beboerådet, div. arrang.   kr. -1.000,00 

DataLøn                   kr. -46.800,00 

Danske Bank, Gebyr o.lign.           kr. 0,00 

Kano Kajak Klub                  kr. -40.000,00 

Havegruppen                            kr. 0,00 

FC Nybro     kr. -5.040,00 

Kældercafeen            kr. 0,00 

Motionsklub            kr. 0,00 

Filmklubben            kr. 0,00 

Multibanen            kr. 0,00 

Tagterrasser             kr. 0,00 

Nybrofestival                            kr. 0,00 

Grønt kollegium            kr. 0,00 

Udestående            kr. 0,00 

Kunstklub            kr. 0,00 

Cykelværksted            kr. 0,00 

FC Nybro-piger  kr. -15.500,00 

Kage-udvalg    kr. -1.000,00 

Bryggerklub    kr. -1.800,00 

 

Udgifter i alt                kr. -111.140,00 

 

Balance                    kr. -3.920,00 
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eller er på udveksling i det tidsrum, 

har vi brug for nye, klare hjerner til 

at hjælpe os. 

Derfor må I meget gerne skrive til 

kresten.olsen@gmail.com, hvis I er 

interesserede. I er også meget vel-

komne til at komme til vores næste 

møde den 10. april klokken 20 på 

det højre køkken hos AB-lige. 

Det er ikke noget, man binder sig 

virkelig meget op på, og jo flere vi er, 

jo bedre. Kun ved fælles hjælp kan 

vi få organiseret en super nice festi-

val.  

Så tag din nabo under armen og 

kom til planlægningsmøde tirsdag 

efter påske. 

Vi glæder os til at se dig!  

Jennifer, A16, og 

Kresten, L24 

Så er det igen ved at være den tid 

på året, hvor vi skal til at planlægge  

NybroFestival 2012!  

Første møde er allerede holdt, men 

hvis du har lyst til at være med til 

at præge, hvordan det hele skal løbe 

af stabelen, er der stadig masser af 

plads til dig og dine bedste og mest 

festlige venner. 

Sidste år var vi en hård kerne på 

omkring syv personer, der stod for 

overblikket og planlægningen af 

festivalen. Men da der er nogle af de 

folk, som er flyttet ud i mellemtiden 

Så er det tid til planlægning af NybroFestival 2012! 



Inspektør  

Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 

Tlf: 4000 

Kontortid  

mandag 16-18  

tirsdag-fredag 07:30-09 

1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 

Tlf: 4002 

Hverdage: 15-21 

Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 

Ask, M47  Allan, L3 

Kunstklub  Havegruppen 

Julie, H51  Nanna, C25 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 

Jesper, C38  Rasmus, M49 

Andreas, D52  David, M55  

Filmklub  Fodboldklub 

Christian, M61  Gabriel, C5 

Qi Hu, M41  Jakob, C3 

Nybro running FC Nybro Chicks 

Jakob, C3  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 

Maria, J34, og  Maria, O64 

 

Service 
Nøgleordning   

Mikkel, J21  Bordtennis/hockey 

Tlf: 46 97 (45 21) CD-Kælderen 

Mik, R49  Cykelværksted 

Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

Thomas C22   Klapstole 

Tlf: 23 61 27 79  Stig, S5  

For at blive låst ind Trailer 

koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 

Kl. 21-9: kr. 100,- Mikkel, J21 

KælderCaféen 

Åbningstider: 

fredage kl. 20-03  

1 lørdag/mdr. kl. 20-05 (annonceres separat) 
 

Formand: Nikolaj, N16 

Næstformand: Jacob, G2 

Kasserer: Samuel, D46 

Sekretær: Amanda, E22 

Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 

Suppleant: Maria, J34 

Suppleant: Amanda, A21 

Daglig leder: Thomas, C22 

Administration 

Kasserer 

Anna, M45 

anna@nyengaard.com 

 

Beboerrådssekretær 

Nina, C23 

nina_sig@hotmail.com 
 

Revisorer 

 

 

NybroTidende 

Cecilie, D5      

tidende@nybro.dk 

 

 

Sekretariatsgruppen/

fremleje 

Kontortid mandag kl. 19-20 og 

torsdag kl. 20-21  

i GH-kælderen.        

Tlf: 4400 

 

 

Klagenævn 

Kontortid onsdag 19-19.30 i 

GH-kælderen 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

 

Netværkskontor 

Kontortid mandag 20-21  

i GH-kælderen 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

 

Grønt Kollegium 

Amanda, A21 

asrac87@gmail.com 

 

Den personlige side 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Inspektør  

Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 

Tlf: 4000 

Kontortid  

mandag 16-18  

tirsdag-fredag 07:30-09 

1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 

Tlf: 4002 

Hverdage: 15-21 

Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

Bestyrelsen 

Camilla, L1 (formand) 

Andreas, D52 

Thomas, C-22 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand    Jonas, D59   

AB-ulige    Jeppe, B59 

      Amanda, A21 (sup.)  

AB-lige      Thomas, B64 

       Simon, A26 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D59  

      Marina D49   _______   

CD-lige      Thomas, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige      

          

EF-lige      Jakob, C3 

     

GH-ulige     

     

GH-lige       

          

JK-ulige     Mikkel, J21 

          

JK-lige       Maria, J34  

     

LM-ulige     Christian, M61 

       Qi, M41 (sup.)  

LM-lige        

           

NO-ulige     Thorbjørn,O63 

       Cecilie, O47 (sup.)  

NO-lige       Nikolaj, N16 

       Atle, O56 (sup.)  

PR-ulige     Hilbert, P23 

       Gitte, P15 (sup.)  

PR-lige        

     

ST-ulige       

           

ST-lige         

           

Lejligheder 

C, D, G       Cecilie, D5 

       Natasja, D4 (sup.)  

H, L       Hallur, L10   

M, O, S       Majbritt, S5   

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 

skal være sekretær Nina, C23, 

nina_sig@hotmail.com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Den personlige side 
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Har du noget på hjerte? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. 

Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/

dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed 

for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet 

med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/

cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. 

Indlæg kan sendes på mail til tidende@nybro.dk, og evt. billede kan 

vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutnin-

gen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor 

være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned.  

 Cecilie D5 (redaktør) 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

 

Hvad betyder ’volvo’? 

Hvilken udviklingsfase gen-

nemgår børn ifølge Sigmund 

Freud, når de er mellem et og 

tre år? 

 

Hvilken rockgruppe udgav i 

1995 albummet ’(What’s The 

Story) Morning Glory’? 

Hvad kalder en fysiker bevæ-

gelsesenergi? 

Hvilke dyr trækker ifølge nor-

disk mytologi guden Thors 

vogn? 

I påsken er der i Danmark traditi-

on for at man fejrer denne med en 

masse god mad til en påskefrokost. 

Påskefrokosten er traditionsrig på 

samme måde som julefrokoster, dvs. 

der er en hel masse ting man "bør" 

servere til en påskefrokost.  

Til påskefrokosten serveres typisk 

øl, ikke mindst påskebryg, der oftest 

sælges lige op til påske.  

I påskedagene serveres der i Dan-

mark også en del chokolade - både i 

form af påskeæg i ren chokolade, 

marcipanæg, chokoladekurve og 

mange andre variationer. 

Mad til påskefrokosten 

Til den traditionelle påskefrokost 

serveres typisk tre retter. Det er 

almindelig at starte med fisk, fx:  

 Sild (karrysild, hvide sild, stegte 

sild, krydrede sild osv.)  

 Æg (hårdkogte)  

 Rejer  

 Tun  

 Diverse øvrige pålæg som lever-

postej, skinke osv.  

Herefter kommer den ’lune ret’, som 

kan bestå af hvad som helst. Dog 

byder traditionen, at den gerne skal 

indeholde lam, æg eller kylling.  

Den tredje ret er typisk et ostebord 

med fx vindruer, rød peber og kiks. 

Påskeæg 

I påsken er der tradition for, at der 

spises en masse chokolade, ikke 

mindst fordi mange påskeæg laves 

af chokolade. Desuden sælges en 

masse påskeharer og påskekaniner 

som er lavet i chokolade. 

Chokoladepåskeæg bruges ofte som 

den gave man giver, hvis den man 

sender et gækkebrev til gætter af-

senderen. Påskeægget kan selvfølge-

lig være af andet end chokolade, hvil-

ket det specielt var i gamle dage.  

Mange chokoladefabrikanter og bu-

tikker laver op til påske, meget flot 

udformede og pyntede chokoladepå-

skeæg. Der konkurreres også ofte i at 

lave de største påskeæg af chokolade. 

Verdens største påskeæg 

I den belgiske by St. 

Niklaas har de pt. 

rekorden for verdens 

største påskeæg, 

som står i Guiness 

Rekordbog. Påske-

ægget består af 

50.000 chokoladeba-

rer og er lavet af det 

belgiske chokoladefirma Guylian. 

Ægget er 8,32 meter højt og er lavet 

af i alt 1950 kg chokolade. 

Fra www.godpaaske.dk 

Mad og drikke i påsken 


