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   NybroTidende 

VANDSKADER I KÆLDERCAFÉEN - efter det kraftige regnvejr lørdag d. 14. august var 
KælderCaféen - som så mange andre kældre i Lyngby og omegn - fyldt med regnvand! 
Omkring 300 liter vand var trængt ind og havde lagt et 1 cm tykt lag vand på hele 
gulvet. De nye bestyrelsesmedlemmer i KælderCaféen måtte efterfølgende fylde - og 
tømme - fem vandstøvsugere, før gulvet var tørt igen. Heldigvis har intet af inventa-
ret taget mærkbar skade, og KælderCaféen kunne holde åbningsfest som planlagt. 

August 2010 

KØKKENHYGIEJNE: Så blev køkken-
hygiejnekonkurrencen endelig af-
gjort, og vinderen er nu fundet. Læs 
om, hvordan De Blå Mænd, John og 
Peiter, bedømmer de tre finalekøk-
kener - og hvem der vandt! 

Side 4-5 

MOTIONSRUMMET FÅR MAKEOVER: 
Formændene Jens Christian og 
Daniel har været i fuld gang med 
indkøb af maskiner og materiale 
til det nye motionsrum. Læs om de 
nye tiltag og se billeder! 

Side 7 

ÅBNINGSDAG I KUNSTKLUBBEN: Nu 
er kunstklubben officielt åbnet, og 
der er allerede kommet flere tiltag. 
Fx er der lagt an til en socialaften 
hver onsdag, hvor alle er velkomne. 
Læs mere om eventen i bladet. 

Side 8 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

HUSK! 

Kom og lær dit kollegium 
bedre at kende                

tirsdag d. 14. september 
Kl. 19 i KælderCaféen 

Der er gratis pizza og soda-
vand til alle fremmødte! 

 

Nye åbningstider i 
Netværks-

administrationen 

Fra september måned og 
fremover vil der kun være 
åbent i netværksadmini-

strationen 

mandage kl. 20-21. 

 

Næste  
Beboerrådsmøde 

Tirsdag d. 7. september 
Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Pas på hunden, hvis der er blågrønalger! 

Hunde og andre dyr kan blive al-
vorligt syge af at svømme i vand 
med blågrønalger. Hvis hunden 
drikker vand med alger, kan algerne 
påvirke de indre organer såsom le-
ver og nervesystem.  

Hvis det alligevel er gået galt og ens 
hund har været i nærkontakt med 
algeholdigt vand, skal man hurtigt 
rette henvendelse til sin dyrlæge. 
Dog findes der desværre ikke en 
decideret modgift, som dyrlægen 
kan give en algeforgiftet hund, men 
dyrlægen kan hjælpe med behand-
ling mod de symptomer de har. 
Symptomerne kan være nedstemt-
hed, diarré (Ofte med blod), opkast 
(ofte med blod), feber, mavekramper 
og chok. Behandlingen mod algefor-
giftning vil således være understøt-
tende.  

Kan en algeforgiftet hund blive 
rask igen? 

Om hunden bliver rask igen afhæn-
ger af, hvor voldsomt forgiftet hun-
den er. Nogle hunde kan være så 
kraftigt påvirket, at de dør meget 
hurtigt efter at have været i kontakt 
med algegiften. Overlever hunden 

de første par døgn efter at have ind-
taget algeholdigt vand, bør progno-
sen imidlertid være god. Man ved 
dog - fra laboratorieforsøg - at gift-
stoffet nodularin kan fremme dan-
nelsen af kræftceller, hvorfor hun-
den muligvis kan risikere på et se-
nere tidspunkt at udvikle kræft som 
et resultat af algeforgiftningen.  

Der er således alt mulig grund til at 
holde sig fra vandområder med blå-
grønalger.  

Redaktionen 

Kære Beboer, 

Kender du dit kollegium og de muligheder, der er her? 

Nybrogård Kollegiet er et stort kollegium med næsten 700 beboere, og det skaber en masse forskellige tilbud og 
klubber, som alle sammen er med til at fremme det sociale liv på tværs af gangene.  

Alle nye forslag til ændringer af kollegielivets gang bliver taget op på de månedlige Beboerrådsmøder, hvor alle 
gange og lejligheder har mulighed for at have en repræsentant siddende. Det er også Beboerrådet, der beslutter 
hvilke nye tiltag, som skal have penge til at føres ud i livet.  

Vil du vide mere om Beboerrådet, de forskellige klubber og det sociale liv, så mød op: 

Tirsdag d. 14. september kl. 19.00  

Mødet holdes i KælderCaféen, som ligger under JK-køkkenet. Der vil være gratis pizza og sodavand til alle frem-
mødte. 

Vi glæder os til at se dig! 

 

Beboerrådet 

Kom og lær kollegiet bedre at kende! 
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Fakta om             

NybroTidende 

• Ansvarshavende redaktør 

Cecilie Kristiansen (D-05) 

• 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. 200 

• NybroTidendes redaktion 
forbeholder sig ret til at rette i 
indlæg, samt fravælge indlæg, 
som ikke synes at have relevans 
for andre. 

Blågrønalger. Vandblomst. Om sommeren 
kan der på overfladen i søer, som er forurenet 

med fosfor, udvikles et lag af blågrønalger. 
Det kan ligne grøn maling, når det samles i 

stille vige. Blågrønalger kan udskille giftstof-
fer, der er farlige for mennesker og dyr. 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Morten B42, Drude B45, 
Søren B50, Cathrine B52, Lasse 
C23, Cecilie D5, Emil D5, Anders 
D7, Pernille D55, Julie H51, Daniel 
M6, Lasse M59, Camilla N31, Ma-
thias O5, Claes O52, Atle O56  

Afbud: Jonas B46, Jonas D59, Mik-
kel J21  

Ad 1) Mathias valgt til ordstyrer  

Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt fra sidste 
beboerrådsmøde  

Ad 4) Dagordenen godkendt  

Ad 5) Økonomi:  

Der er pt. 187.453 kr. på NYK’s kon-
to og 208.424 kr. på Netværksgrup-
pens konto. Der mangler at blive 
udbetalt omkring 70.000 kr. i løn fra 
Netværksgruppens konto og udgif-
terne fra NYK’s konto, der endnu 
ikke er betalt, ser nogenlunde ud 
som følger:  

4.000 kr. til Kunstklubben  
9.000 kr. til FC Nybro  
20.000 kr. til KælderCaféen  
100.000 kr. til multibanen  

10.000 kr. i løn til redaktøren for 
NybroTidende og NYK’s sekretær  

Det vil sige, at der ca. er 143.000 kr. 
der er lovet ud fra NYK’s konto. Det 
skal her nævnes, at der kommer 
18.000 kr. ind om måneden på kon-
toen.  

Ad 6) Cykeloprydning søndag den 
13. juni kl. 10.  

Der er kommet 3 nye kanaler. Ka-
nal 4, Kanal 6 samt TV2 Film  

Der har endnu engang været ind-
brud i KælderCaféen, men der er 
ikke blevet taget noget. Indbruddet 
er foregået gennem krybegangene.  

Ad 7) Der var intet nyt fra bestyrel-
sen.  

Ad 8A) Ny formand for kano- og 
kajak-klubben  

Drude B45 er blevet ny formand for 
kano- og kajak-klubben.  

Ad 8B) Kunstklubben søger om 
penge til udført el-arbejde  
Det er blevet besluttet, at drift beta-
ler regningen, så det ikke er beboer-
ne selv, der skal betale. 

Ad 8C) Motionsklubben søger om 
penge til renovering af motionsrum-
met  

De nye formænd ønsker at lave et 
motionsrum, hvor både piger og 
drenge har lyst til at være. Enkelte 
mener ikke, det er nødvendigt at kø-
be et løbebånd, da der er mange mu-
ligheder for at løbe i området, men 
da det også er godt at bruge til gen-
optræning, blev der stemt om det 
fulde beløb på 34.560,48 kr.  

For: 9  
Imod: 0  
Blank: 0  

Dermed er pengene bevilliget.  

Ad 8D) KælderCaféen søger om 
15.000 kr. ud over de 20.000 kr. be-
villiget sidste gang  

De 15.000 kr. blev ved sidste møde 
bevilliget som en tilbagebetaling over 
de næste 9 måneder men ønskes nu 
som en direkte bevilling. Bestyrelsen 
har tvivl om, hvorvidt det er muligt 
at få den indtjening, der indtil videre 
er estimeret med og ønsker derfor at 
have pengene til rådighed.  

Det er godt de allerede nu gør op-
mærksom på, der kan være proble-
mer med budgettet, men de bliver 
også nødt til at tro på, de får den 
forventede indtjening ved at sørge 
for at lave god reklame op til åbnin-
gen samt at holde diverse events, så 
der kommer mange ned og støtter op 
om KælderCaféen.  

Det blev besluttet at lave en bevil-
ling af pengene med tilbagebetaling 
på ubestemt tid med det forbehold, 
at der bliver holdt øje med kvartals-
regnskaberne, der fremlægges på 
beboerrådsmøderne.  

For: 8  
Imod: 1  
Blank: 0  

Ad 8E) Ny kasserer  

Den tidligere kasserer er blevet op-
sagt pr. den 6. juni 2010. Anders D7 
stiller op som ny kasserer. Han læser 
markedsføring og erhvervsøkonomi 
og ser det som et studierelevant ar-
bejde. Skal stå for at administrere de 
2 konti samt udbetale løn.  

For: 9  
Imod: 0  
Blank: 0  

Anders D7 er dermed ny kasserer for 
NYK.  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-
ter  

Bjarne L17 bliver ny repræsentant 
og David M55 bliver ny suppleant for 
LM-ulige.  

Den 14. september 2010 kl. 19 bliver 
der lavet et informationsmøde om, 
hvad Beboerrådet er og laver for at 
få flere gange repræsenteret i Be-
boerrådet. Det bliver noget med piz-
za og øl. Cecilie D5 og Camilla N31 
står for at få lavet en plakat. 

Ad 10) Evt.  

Der er planer om at lave et Nybroløb 
rundt om Lyngby Sø, som vil indebæ-
re noget med et par kasser øl. Mere 
information kommer muligvis over 
sommeren.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 
tirsdag den 7. september 2010 i 
GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 
P e r n i l l e  D 5 5 ,  p e r n i l l e b a -
cher@hotmail.com, i hænde senest 
10 dage før.  

Tak for god ro og orden!  

Referat af Beboerrådsmøde mandag d. 7. juni 2010 
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Da der er konstateret personer på 
Nybrogård kollegiets tage, skal vi 
igen gøre opmærksom på at 

"Al færdsel og ophold på tagene 
er strengt forbudt" 

Ordensreglementet: 

Der er regler på kollegiet vedrøren-
de hvilke hensyn, der skal tages til 
såvel bygningerne som medbeboer-
ne. 

Det betyder, at man ikke kan støje 
og rode, så det er til gene for ens 
medbeboere. Overtrædes reglemen-
tet kan det medføre at kollegiets 
klagenævn må melde sig, hvilket i 
værste fald kan medføre at man via 
administrationen noteres for en kla-
ge. Opnås mere en to klager inden 
for 12 måneder vil man blive opsagt 
fra kollegiet.  

Kontoret  

Færdsel på kollegiets 
tage ikke tilladt 



Efter en velbesøgt doodleafstem-
ning blev AB-lige, CD-lige og CD-

ulige valgt til at deltage i finalen om 

at blive Nybrogård Kollegiets mest 

hygiejniske fælleskøkken, og hver 

gang måtte endnu engang underlæg-

ges strenge hygiejnekrav fra en jury 

bestående af to af De Blå Mænd, 

John og Peiter.  

Til finalen havde jeg allieret mig 
med et par af de folk, der dagligt 
sørger for, at vores kollegium ser 
pænt ud og fungerer ordentligt. 
John og Peiter tog opgaven alvorligt, 
og en formiddag i juni gik de, be-
væbnet med temperaturmåler og 
kontrolliste, i kast med den sidste 
hygiejnekontrol i denne omgang. 

AB-lige: Køkkentjans og kom-
postbeholder 

Første stop på finaleinspektionen 
var køkkenerne på AB-lige. På det 
venstre køkken var både køleskabe 
og frysere i tilfredsstillende tilstand, 
og der blev hverken fundet for gam-
mel mad eller forkert emballage. Et 
kritikpunkt var dog skraldespanden 

uden låg, som både John og Peiter 
fandt problematisk på grund af risi-
koen for fluer og andre kryb. Også 

viskestykkerne blev bemærket. De 
var beskidte og burde være lagt til 
vask, mens karkluden blev god-
kendt. Der var krummer på køkken-
bordet, og ved vasken lå et enkelt 
låg og en kniv, som ikke var blevet 
vasket op. Ellers var der pænt og 
ryddeligt i køkkenet. Et initiativ, 
som trak op hos John og Peiter, var 
køkkentjansordningen. 

På AB-liges højre køkken var der 
også pænt og ryddeligt. Køleskabene 
og fryserne blev godkendt, selvom 
John var forundret over så få køle-
skabe, der var i 
brug. Peiter fandt 
en mælk og en 
leverpostej, der 
havde overskredet 
sidste salgsdato 
med flere måne-
der, og det trak 
kraftigt ned i den samlede bedøm-

melse. Der blev også 
fundet en halvfuld 
dåse med sølvpapir 
over, hvilket heller 
ikke var et plus i 
bogen. Mad fra kon-
servesdåser skal 

ompakkes efter åbning for at undgå 
metalforurening af maden og af-
smag fra metallet. Viskestykkerne 
var ok, mens karkluden godt kunne 
trænge til en udskiftning. En enkelt 
gryde med gamle ris stod i blød på 
køkkenbordet, som ellers var aftør-
rede og ryddelige. Også AB-liges 

højre køkken havde initiativer, der 
gør køkkenet mere hygiejnisk. De 
havde stillet en beholder – med låg 
på – til kom-
postaffald, så 
madresterne 
ikke lå frit 
fremme som 
på det venstre 
køkken. Et 
andet initia-
tiv, der glædede de to blå mænd, var 
et slukket køleskab, som ikke var i 
brug. Det er altid populært at spare 
på strømmen! 

Både John og Peiter 
var overraskede over 
den høje standard på 
AB-lige, men var 
alligevel ikke helt 
tilfredse med åbne 
skraldespande og for 

gammel mad.  

CD-lige: skiltning uden konse-
kvens 

Næste stop på dagens hygiejnekon-
trol var CD-lige. På det venstre køk-
ken var den første kommentar fra 
både John og Peiter, at køkkenet 
generelt var mere nusset og beskidt 
end AB-lige. Køkkenborde og ovne 
var beskidte, og der var rodet. Ved 
vasken stod flere gryder, der endnu 
ikke var vasket op, og både viske-
stykker og karkludene trængte til 
udskiftning.  

Fortsættes på næste side… 

CD-ulige suveræn vinder af køkkenhygiejnekonkurrencen 
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John og Peiter kontrollerede føl-
gende områder: 

- Køleskabstilstande 

- Frysertilstande 

- For gammel mad 

- Korrekt emballage 

- Viskestykker og karklude 

- Opvask 

- Generel uorden 

- Uvedkommende inventar 

- Initiativer 

- Andet 

Kontrolliste: 

” 
 
 

                             Kilde: miljoeogsundhed.dk     

Mad fra konservesdåser skal 
ompakkes efter åbning for at 
undgå metalforurening af ma-
den og afsmag fra metallet. 



Fortsat fra forrige side… 

Et lyspunkt var dog, at både fryser-
ne og de fleste køleskabe så fine ud, 

og der var in-
gen for gam-
mel mad – ud 
over en brugt 
tallerken, som 
var placeret på 
en af hylderne 
i et køleskab. 

Et godt initiativ, der imponerede de 
blå mænd, var det store omfang af 
skiltning på køkkenet. Hvor end 
man kiggede hen, var der skilte for, 
hvad man måtte og ikke måtte på 
køkkenet. Problemet var bare, som 

Peiter rigtig nok påpegede, at det 
tydeligvis ikke blev overholdt.  

Det højre køkken blev bedre modta-
get af de to dommere. Køleskabene 
var ikke helt rene, men der var in-
genting at melde om frysere, opvask 
eller uorden. Til gengæld fandt John 
en bakke med grønsagsrester i det 
ene af køleskabene, som mest af alt 
lignede noget, der skulle have været 

smidt ud, og 
en gryde med 
kogte ris, der 
skulle have 
været puttet 
i en beholder. 
Et godt initi-
ativ på CD-

liges højre køkken var den klare 
inddeling af hyldeplads i køleskabe 
og frysere. Både John og Peiter så 
det som positivt, at hver enkelt be-
boer ved, hvor ens plads er. 

Det højre køkken var af en ret høj 
standard, men både John og Peiter 
mente, at det venstre køkken gene-
relt trak den samlede bedømmelse 
ned. 

CD-ulige: næsten for rent til at 
være et kollegiekøkken 

Førstehåndsindtrykket på dagens 
sidste stop, CD-ulige, var også et 

positivt syn hos de to dommere. Det 
venstre køkken var pænt og rydde-
ligt med kun lidt opvask ved va-

sken. Køleska-
bene var rene, 
men et enkelt af 
dem havde dog 
stoppet afløb, så 
der lå vand på 
gulvet foran, og 
flere af fryserne 
trængte til en 
afrimning. CD-
ulige havde, 

ligesom de andre finalekøkkener, 
også hygiejnevenlige initiativer, 
blandt andet et ”recycling center” 
med låg på, så der ikke kom fluer. 
Et initiativ de 
to dommere var 
ret imponerede 
over. Dommer-
ne fandt ingen 
for gammel 
mad, men de 
var til gengæld 
ikke helt tilfred-
se med viske-
stykkernes til-
stand.  

Det højre køk-
ken var en stor 
overraskelse for 
dommerne, og begge var imponerede 
over at se et kollegiekøkken af så 
høj standard, når man tænker på de 
mange forskellige brugere. Køleska-
be og frysere var pæne og rene, og 
der var ingen for gammel mad eller 

forkert emballage. Også viskestyk-
ker og karklude var rene, og der 
stod ingen op-
vask ved va-
skene. Lige-
som det andet 
køkken på CD-
ulige havde det 
højre køkken 
o g s å  e t 
”recycling cen-
ter”, og begge 
køkkener hav-
de ligeledes 
hængt et bille-
de af Lars Kaj 
med løftet pegefinger op på væggen 
– som en konstant påmindelse om, 
at de skal huske på hygiejnen. 

Peiter og John var begge enige om, 
at det højre køkken på CD-ulige var 
det mest hygiejniske af de seks be-
søgte. Og med CD-uliges venstre 
køkken på andenpladsen herskede 
der ingen tvivl hos dommerne om, 
hvem der skulle vinde titlen som 
Nybrogård Kollegiets mest hygiejni-
ske køkken! 

Senere samme dag blev vinderne, 
CD-ulige, informeret og fik overrakt 
deres præmie – en nettovogn fyldt 
med øl, boblevand, sodavand, chips, 
slik, popkorn og rengøringsmidler til 
en værdi af 500 kr.! 

Et stort tillykke til vinderne herfra! 

Cecilie, D-5  
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velfungerende team, der ville være 
glade for et par ekstra kollegaer. 
Gode formuleringsevner, flair for 
mægling, samt en forståelse for vig-
tigheden af den fortrolige side af 
arbejdet, er egenskaber der forven-
tes. Alle sager behandles af mindst 
2 af klagenævnets medlemmer, 
hvorfor oplæring også vil foregå lø-
bende. 

Forkundskaber på området er ikke 
et krav, men naturligvis en fordel. 

Personer med skriftlige kundskaber 

inden for dansk såvel som engelsk 
er at foretrække. 

Timer i klagenævnet aflønnes med 
110 kr. pr. time. 

Kontakt bestyrelsen på mail, besty-
relsen@nybro.dk, eller ret henven-
delse i GH–kælderen i klagenæv-
nets åbningstid. 

Mvh 
På vegne af Bestyrelsen 

Arbejdstiden er ca. 1-3 timer 
ugentligt. Klagebehandling er det 
primære arbejdsområde, men her-
udover er det også klagenævnets 
opgave at gå såkaldte gangrunder. 
En gangrunde er en tur rundt på 
kollegiet, for at kontrollere at reg-
lerne med hensyn til brandfare bli-
ver overholdt. 

Hver tirsdag er der kontortid fra 
kl.19:00 og cirka 30 minutter frem, i 
GH-kælderen. 

Klagenævnet består pt. af et lille 

Fredag d. 27. august var første åb-
ningsdag for den nye Kældercafé, og 

det blev et brag af fest.  

Der var rigtig mange som udnyttede 
muligheden for igen at kunne mødes 
med de andre kollegianere, og vi 
rundede 100 gæster allerede inden 
kl. 23 og vi nåede op på ca. 150 sene-
re på aften, og da der blev ringet 

sidste omgang 3.40 var der stadig ca. 
40 gæster. 

Vores nye tiltag, øl-pong, blev godt 
modtaget, og vil sikkert blive et godt 
supplement til bordfodbold og pool 
når folk lærer reglerne. 

Et af problemerne ved først åbning 
var det sædvanlige med glas og fla-
sker udenfor, hvor der var efterladt 
en del, hvilket resulterede i glasskår 
for toppen af trappen, og vi overvejer 
derfor lave en hylde til glas & fla-
sker, som folk kan stille dem på når 
man går ud og ryger eller bare skal 
have frisk luft, hvis der bliver ved 
med at være ødelagte flasker og glas 
udenfor. 

Vi ses i kældercaféen på fredag! 

Claes,  

kasserer for Kældercaféen 

 

Ny driftsleder 
Kældercaféen søger en drifts-
leder til baren. Et job med en 
arbejdstid på ca. 10 timer om 
ugen, hvor man får ansvaret 
for den daglige drift i baren, 
og sørge for, at der er nok va-
rer på lager, lave vagtplan 
mm. 

Bartendere 
Derudover mangler vi barten-
dere, der kan indgå i barten-
derteam på ca. 10 bartendere. 

Hvis du er interesseret, så 
kontakt Kældercaféens besty-
relse per mail cafe@nybro.dk 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-
den for det næste.  

8) Indkomne punkter:  

A) Valg af bestyrelsesrepræsentant 
fra Beboerrådet i KælderCaféen 
Nybro  

B) Status på lønudbetalinger til 
ansatte i NYK  

C) Lønstigning for ansatte i Sekre-
tariatet og Klagenævnet fra 110 kr./
time til 120 kr./time eller 125 kr./

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sidste 
beboerrådsmøde  

4) Godkendelse af dagsorden  

5) Økonomi  

6) Øvrige meddelelser  

7) Evt. gennemgang af referat fra 

time  

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 Pernille, D-
55, senest mandag den 6. septem-
ber.  

Vel mødt!  

Klagenævnet søger to medlemmer snarest muligt 

Første åbning i KælderCaféen 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag d. 7. september 2010 
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KælderCaféen søger 
driftsleder og bartendere 

Der har tit været godt gang i Kælder-

Caféen. Her var det til Oktoberfest 

sidste år. 



I foråret fik motionsrummet nye for-
mænd, og de havde allerede før deres 

tiltrædelse store planer med det sved-

lugtende rum under NO. Daniel og 

Jens Christian, som de to nye for-

mænd hedder, har selv været flittige 

brugere af maskiner og redskaber i 

motionsrummet i de seneste år, men 

den manglende vedligeholdelse og 

ditto rengøring fik til sidst de to dren-

ge til at tage affære. Hen over somme-

ren har motionsrummet derfor fået en 

ordentlig makeover, der gerne skulle 

gøre det endnu mere attraktivt at træ-

ne tæt på hjemmet til billige penge. 

Daniel, M-6, og Jens Christian, D-2, 
har begge trænet i fitnesscentre i 
mange år og kender hinanden fra 
studiet. Deres mål med motionsrum-
met er at få flere til at benytte det – 
især pigerne. ”I øjeblikket er det mest 
drengene, der benytter motionsrum-

met. Vi så gerne, at fordelingen blev 

ca. 50/50. Derfor har vi også tænkt 

os at lave en række tiltag, der især 

tiltaler pigerne.” siger Daniel. 

Indkøb af nye maskiner – og må-
ske en vandpost? 

Formændene vil udskifte de ødelagte 
maskiner samt indkøbe flere redska-
ber, fx elastikker, pilatesbold og måt-
ter, som især pigerne kan få glæde 
af. Den oprindelige plan var at ind-
drage det lille rum ved siden af, men 
det blev for besværligt. I stedet vil 
drengene omrokere og rydde ud for 
at få plads til det hele. Og der bliver 
også fornyelser til glæde for drenge-
ne. Cirka halvdelen af maskinerne 
bliver udskiftet, og det eksisterende 
bliver repareret om nødvendigt. Ski-
verne på håndvægtene bliver stram-
met, og der sættes gummilister på. 
Ud over maskiner og redskaber til 
styrke- og konditionstræning har 
formændene også købt 21 kvadrat-
meter støddæmpende måtter til at 
lægge på gulvet og sat flere lysstofrør 
med varmere og bedre lys op, mens 
de nye højtalere forhåbentlig kom-
mer inden studiestart – og om muligt 
vil de en dag også investere i en va-
skeægte vandpost, så man ikke skal 
løbe ovenpå, hver gang man er tør-
stig! Til sidst skal også udluftningen 
laves, fordi der i øjeblikket er alt for 
dårlig luft i det lille rum, når først 
kollegianerne begynder at træne. 

Derfor skal der indkøbes blæsere, så 
cirkulationen kan blive bedre, lige-
som der skal indkøbes flere spejle og 
en skraldespand. 

Rengøring er endnu et vigtigt punkt 
på den nye dagsorden: ”Pt. er det os 
selv, som gør rent hernede, men på 

sigt kunne det være fint at få en an-

sat til at gøre det.” fortæller drenge-
ne. En omgang rengøring i rummet 
består som oftest af støvsugning og 
gulvvask samt aftørring af alle fla-
der og pudsning af spejlene. Mere 
kræver det sådan set ikke, mener 
formændene. 

Målet er flere brugere 

Daniel og Jens Christian skønner, 
at der i øjeblikket er 5-15 brugere af 
motionsrummet dagligt, men målet 
er som sagt at øge antallet. I deres 
korte periode som formænd er 18 
nye medlemmer kommet til, men 
der er stadig rum for flere. De to 
formænd har planer om at lave me-
re oplysning både for nye og eksiste-
rende medlemmer. Især hjemmesi-
den vil blive brugt mere flittigt i 
fremtiden, hvor drengene blandt 
andet har planer om at linke til in-
struktionsvideoer fra youtube. 

Kontingentet for medlemskab er på 
100 kr. årligt og 100 kr. i indmeldel-
sesgebyr. Pengene skal gå til vedli-
geholdelse af eksisterende og indkøb 
af nyt inventar, og drengene vil sør-
ge for, at medlemmerne af motions-
rummet også får indflydelse på nye 
tiltag. Man er derfor meget velkom-
men til at sende en mail til Daniel 
på danielley86@hotmail.com med de 
forslag, man har. 

Er du endnu ikke medlem af moti-
onsrummet, kan du melde dig ind 
ved at medbringe 200 kr. og dit va-
skekort til Lars Kaj. Det virker med 
det samme. Er du allerede medlem, 
kan du betale direkte til formænde-
ne eller ved at lægge 100 kr. samt 
en seddel med dit navn og værelses-
nummer i en af deres postkasser. 

Motionsrummet vil stå klar i løbet 
af sommeren, så der er ingen und-
skyldning for ikke at melde sig ind 
nu – eller genoptage træningen, 
hvis du allerede er medlem. 

God træning! 
Cecilie, D-5 

Motionsrummet får makeover 
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Før– og efterbilleder 
af motionsrummet: 

Motionsrummet var ikke særlig indby-

dende, før drengene gik i gang med 

deres store makeover. Maskiner blev 

udskiftet og renoveret, og resultatet er 

ikke til at tage fejl af! 



Kunstklubben har nu for alvor 

slået dørene op for alle kollegiane-

re, der har lyst til at udfolde sig 

kreativt.  

Onsdag d. 25. 
august blev 
der holdt offi-
ciel åbnings-
dag, hvor for-
manden, Ju-
lie, havde 
inviteret til 
hygge og 
smutkig. Læs 
hendes beret-
ning herun-
der: 

”Og hvad er 

det, der inspi-

rerer jer?“ 

bliver Line og 
Julie spurgt, da de senere på afte-
nen maler dørskiltet til kunstklub-
ben. Kunstklubben blev åbnet 
selvsamme aften, 
onsdag d. 25. au-
gust, og er nu til-
gængelig for alle, 
der tilmelder sig 
hos Lars Kaj og 
derved får åbnet 
deres vaskekort 
til rummet. 

Hen over aftenen kom folk kiggene 
forbi og stak næsen ind, som en 
mail havde opfordret til tidligere 
på ugen. 

Hvad er kunstklubben? 

Klubben er i første omgang et 
værksted, der giver alle, som har 
lyst, mulighed til at udfolde sig 
kreativt. Det kan også tjene som 
mødested, og første skridt er taget 
ved at kunstklubben inviterer alle 
til fælleshyggearbejde hver onsdag. 
Hvis du har lyst til at møde folk, så 
kom ned i F-kælderen onsdag aften 
fra kl. 19, eller benyt dig af, at 
kunstklubben også er åbent døgnet 
rundt. Udstyret er ikke helt på 
plads, men vil snart være det – der 
mangler staffelier og et par ekstra 
lamper, plus nogle andre småting. 

Er du interesseret i at vide mere, 
må du gerne henvende dig til for-
manden Julie H51 på singingJu-
lie@gmx.de. 

Kunstklubben  

Åbningsdag i Kunstklubben  

Flere nye fælleskøkkener over sommeren 
Så har også CD-lige og AB-ulige fået 
nye fælleskøkkener. Planen er, at de 
andre fælleskøkkener i den kommen-
de tid også skal have udskiftet deres 
elementer. Herunder kan du læse, 
hvad der er blevet skiftet på det nye 
køkken: 

• Nye, bredere individuelle skabe. 
• Nye skabslåger 
• Bordpladen og ovnene er hævet 

med en sokkel 
• Det smalle skab ved den ene skral-

despandslåge er fjernet til fordel 
for bredere skuffer med easy-luk. 

• Skuffer under skabe ml. ovnene. 
• Bordpladen v/ vasken er pudset. 
• Der kommer fliser over vaskene. 

Cecilie, D-5 
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Remember, Wednesday is social day! Remember, Wednesday is social day! Remember, Wednesday is social day! Remember, Wednesday is social day!     

So come down and visit the 

art club in the F-cellar, every 

Wednesday from 7pm! 

Her ses et af produkter-

ne fra de kreative kunst-

klubbere. 

Portræt af formand, 

Julie, der indvier kunst-

klubben.  

Kunstner: Line. 



Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Bo, S-30 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Martin, B-43 
     
AB-lige      Søren, B-50 
       Morten, B-44 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D-59  
      Mark, C-27 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
      Cecilie, C-34 (sup.)  

EF-ulige     Maria, E-21 
      Casper, E-15 (sup.)  

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Steffen, H-52 
      Thomas, G-26  

JK-ulige     Magnus, K-43 
      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

LM-lige 
     

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Thomas, O-51 (sup.)  

NO-lige       Jesper, N-16 
       Nanna, O-62 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 
       Martin, R-43 (sup.)  

PR-lige       Kristine, P-20 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
       Jens Olav, S-39 (sup) 

ST-lige        Anders, S-24 
           

Lejligheder 
C, D, G       Alice, G-7 
       Cecilie, D-5 (sup.) 
       Jakob, G-3 (sup.)  
H, L           
M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 
skal være Pernille, D-55, pernil-
lebacher@hotmail,com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Administration 
Kasserer 
Julie, O-46 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 

 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid mandag 16:45-17:45 
og torsdag 18:45-19:45 i GH-
kælderen.        
Tlf: 4400 

 

Klagenævn 
Kontortid tirsdag 19-19:30 i 
GH-kælderen 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Netværkskontor 
Kontortid mandag og onsdag 
20-21 i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 

Kanolauget  Musikrum 
Søren, B-50  Allan, L-03 

Fodboldklub  Havegruppen 
Ulrik, L-18  Alice, G-07 

Hundeklub  Cykelværksted 
Line og Janus, M-01 Per, G-07 

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20  Paiman, M-65  
T-Bone, S-17  Søren, N-33 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hokey 
Jon, M-3  CD-Kælderen 
Tlf: 46 97 (46 83) 

Bo, S-30  Cykelværksted 
Tlf: 46 97 (49 30) LM-Kælderen 

Mikkel, J-21  Klapstole 
Tlf: 46 97 (45 21) Stig, S-05  

For at blive låst ind  
koster det:  Trailer 
Kl. 9-21: kr. 50,-  Lars Kaj (insp.) 
Kl. 21-9: kr. 100,-  
      

KælderCaféen 
Bestyrelsen 

Formand  Daglig leder 
Bo, S-30  Christoffer, K-55  
Næstformand   
Casper, P-18  Udlejning og job 
Casper, E-15  spørg på mail 
Kasserer   
Mikkel, J-21   Tlf: 4004 
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
Jesper, N-16     

Åbningstider 

Onsdag kun efter aftale (kl. 18–24). Skriv 
mail minimum en uge i forvejen.  

Fredag kl. 20-03 (05) happy hour 21-22 

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for privatfester lørdag 18-23 

Den personlige side 
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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 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Jonas, D-59 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Martin, B-43 
     
AB-lige      Jonas, B-46 
       Morten, B-44 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D-59  
      Lasse, C-23 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
          

EF-ulige     Maria, E-21 
          

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Thomas, G-26 
          

JK-ulige     Scott, J-31 
      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         
     

LM-ulige     Bjarne, L-17 
       David, M-55 (sup.)  

LM-lige        
           

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Lærke, N-37 (sup.)  

NO-lige       Atle, O-56 

       Daniel, N-40 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 
       Kasper, P-43 (sup.)  

PR-lige       Casper, P-18 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
       Mark, S-29 (sup)  

ST-lige         
           

Lejligheder 
C, D, G       Cecilie, D-5 
       Jakob, G-3 (sup.)  
H, L           
M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 
skal være Pernille, D-55, pernil-
lebacher@hotmail,com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Administration 
Kasserer 
Anders, D-07 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 
pernillebacher@hotmail.com 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid tirsdag kl. 18-19 og 
torsdag kl. 20-21  
i GH-kælderen.        
Tlf: 4400 

 

Klagenævn 
Kontortid tirsdag 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 

 

 

 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Drude, B-45  Allan, L-03 

Kunstklub  Havegruppen 
Julie, H-51  Miia, H-06 

Hundeklub  Cykelværksted 
Line og Janus, M-01 Analia, G-03 

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20  Daniel, M-6 
T-Bone, S-17  Jens Christian, D-2 

Filmklub  Fodboldklub 
Lasse, M-59  Emil, D-5 
Qi Hu, M-41  Maria, C-8 

Service 
Nøgleordning   
Jon, M-3  Bordtennis/hockey 
Tlf: 46 97 (46 83) CD-Kælderen 

Mik, R-49  Cykelværksted 
Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

Mikkel, J-21  Klapstole 
Tlf: 46 97 (45 21) Stig, S-05  

For at blive låst ind Trailer 
koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 
Kl. 21-9: kr. 100,- Mikkel, J-21  

 

KælderCaféen 

Formand  Daglig leder 
Daniel, A-32  Mikkel, J-21 

Næstformand  Bestyrelsesmedl. 
Rasmus, A-28  Mikkel, J-21 

Kasserer  Udlejning og job 
Claes, O-52  Mail: cafe@nybro.dk 

Beboerrådsrep.  
Ikke valgt    
     

Åbningstider 

Fredage kl. 21-03 

Den personlige side 
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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 



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 D-05 (redaktør) 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilke tre stykker tøj hører 
til et three-piece-suit? 

 
Hvilket organ producerer gal-
de? 

Hvilket band debuterede i 
1976 med albummet ’Anarchy 
in The U.K.’? 

Hvilket tal er det højeste, der 
kan skrives som romertal 
med ét bogstav? 

I hvilken atletikdisciplin satte 
Bob Beamon i 1968 en ver-
densrekord, der holdt i 23 år? 

Katte-redningsaktion på Nybrogård Kollegiet 
træk således: 

Da de først havde fundet katten i 
toppen af træet efter en tids søgen, 
blev både Falck og dyrenes beskyt-
telse tilkaldt. Ingen af dem kunne 
dog få katten ned fra sin piedestal, 
og der var derfor brug for andre 

midler, hvis det lille kræ skulle 
genforenes med sine ejere.  

Dyrenes beskyttelse anbefalede at 
tilkalde en ’træ-klatrer’, og det 
gjorde de så. De to kollegianere 
tilkaldte derfor en træklatrer, der 
fluks kørte fra Gildeleje til Nybro, 
hvorefter han ihærdigt forsøgte at 
komme op i træets top, men også 
han måtte opgive bare 5 meter fra 
toppen - uden nogen kat. 

Efter en time kom ideen at ruske i 
træet, så katten ville falde ned. 
Men heller ikke dette virkede, da 
dens skarpe klør sad for godt fast i 
barken. Til sidst blev det foreslået 
at fire en kurv med mad i op til 
den og efter det tredje forsøg med 
diverse kurve med godbidder kom 
katten ned i kurven og blev reddet 
sikkert ned igen til de to lykkelige 
ejere. 
 

Rasmus, T-45 

Den 26. juli var katten Silke, 
der til dagligt bor hos Christoffer 
og Mia fra S-03, kravlet op i et 15
–20 meter højt træ hvor den sad i 
et døgns tid, før der blev lavet en 
yderst kreativ redningsaktion. 
Redningsaktionen forløb i korte 


