
Årgang  37. Nr. 2.  

   NybroTidende 

FORÅR PÅ VEJ TIL NYBROGÅRD KOLLEGIET? Endelig! Efter flere måneder med sne og 
kulde er sneen (og vel også kulden) endelig ved at forsvinde. Vejret er så småt ble-
vet mildere, og nedbøren kommer i form af regn frem for sne. Og det er også på høje 
tid. Mandag er starten på årets første forårsmåned, og vi kan alle godt bruge lidt 
mildere vejr og mere sol.  

Marts 2010 

FASTELAVN PÅ CD-ULIGE - På op-
fordring fra redaktøren har CD-
ulige beskrevet deres helt spontane 
fastelavnsfest anno 2010, der egent-
lig startede som en indflytterfest. 
Læs mere om festlighederne og se 
flere billeder.        Side 4 

KØKKENHYGIEJNEKONTROL: AB, 
LM OG PR - Endnu en måned med 
kontrol af Nybrogård Kollegiets 
fælleskøkkener. Denne måned er 
turen kommet til AB-lige, LM-ulige 
og PR-lige. Læs hvordan de klarede 
testen.              Side 6 og 7 

HAVEGRUPPEN STARTER SÆSONEN 
OP IGEN - Kalenderen siger, at for-
året står for døren, og selvom sneen 
stadig ligger tykt over det meste af 
landet, er havegruppen allerede nu 
ved at planlægge den nye sæson. 
Læs mere om første møde.    Side 8 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

Individuel el– og 
varmeafregning 

Fra 1. marts 2010 
overgår kollegiet til 
individuel afregning 
af el og varme for 
alle husstande.  

Læs mere om el– og var-
memålingen på side 9. 

 

 

 

 

Næste  
Beboerrådsmøde 

Onsdag d. 3. marts 
2010 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Da de to forrige formænd for moti-

onsklubben gik af ved sidste Beboer-

rådsmøde, mangler motionsklubben 

nu en ny formand. 

Formanden skal primært varetage 
de få administrative opgaver med at 
holde styr på antallet af medlemmer 
og generelt sørge for, at der ser or-
dentligt ud i motionsrummet. Lyder 
det som en opgave, du har lyst til at 
tage dig af? Så kom forbi til næste 
Beboerrådsmøde onsdag d. 3. 
marts kl. 19 i GH-Kælderen og 
fortæl, hvorfor du vil være den per-
fekte til jobbet. 

Ligesom alle andre formandsposter 
på kollegiet arbejder også motions-
formanden frivilligt, og der bliver 
derfor ikke givet løn i form af likvide 
midler. Til gengæld er det frivillige 
arbejde i kollegianermiljøet en unik 
mulighed for at udvide sin omgangs-
kreds og måske møde andre motions-
glade kollegianere, som er friske på 
en fællestræning eller en fredagsøl. 

Som formand i motionsklubben har 
du ud over det mere administrative 
arbejde også mulighed for at søge 
Beboerrådet om økonomiske midler 
til eventuelle indkøb af nye maskiner 
eller andet til motionsrummet, hvis 

du har en god ide eller bare mener, 
der mangler nogle udskiftninger 
rundt omkring. 

Som eksempel kan det siges, at en 
formand engang har fået bevilget op 
mod 90.000 kr. til en totalrenovering 
af motionsrummet. Desværre nåede 
projektet ikke at blive færdigt, men 
det er et praj om, at beboerne på 
Nybrogård generelt er positive over 
for nye tiltag – også i motionsrum-
met. Du skal bare komme med en 
realistisk plan på et Beboerrådsmø-
de, så beboerne kan stemme om det. 
Hvordan det konkrete projekt skal 
udformes, er op til dig. 

Vi håber på at se dig til næste Bebo-
errådsmøde til en snak om for-
mandsposten i motionsklubben. 

På gensyn 
Beboerrådet. 

C) Sidste nyt i sagen om Multibanen. 
En anlægsekspert ser AB-gården og 
GH-gården som de umiddelbart bed-
ste placeringsmuligheder. Diskuter 
gerne fordele og ulemper ved place-
ringen med din gang.  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer og 
suppleanter, herunder orientering om 
beboerrådsmedlemmer der træder ud 
af Beboerrådet.  

10) Evt.  

11) Ny mødedato samt mødedato for 
Beboermøde  

Evt. afbud skal ske til Pernille, D-55, 
senest tirsdag den 2. marts.  

Vel mødt!  

 

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 
sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-
den for det næste.  

8) Indkomne punkter:  

A) Seneste nyt om betalinger for 
KælderCaféen; SKAT etc.  

B) Fremlæggelse af ideer til opstart 
af en ny KælderCafé ved Daniel, 
Rasmus, Claus og Mikkel  

Så er det igen tid til den årligt 
tilbagevendende begivenhed - 
FORÅRSFEST på ST-Ulige. 

I år bliver festen afholdt d. 8. 
maj 2010. 

Som altid vil der være et spækket 
dansegulv, DJ og en bar med 
yderst overkommelige kollegiepri-
ser. 

Da vi ikke har en kældercafe på 
nuværende tidspunkt håber vi, på 
ST-Ulige virkeligt at i vil bakke op 
om en kæmpe kollegiefest som 
aldrig før. 

Inviter alle dine venner med så 
bliver det ikke bare hyggeligt - det 
bliver også en kanon god fest! 

ST-ulige 

Ny formand for motionsklubben søges! 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde  
onsdag d. 3. marts 2010, kl. 19 i GH-Kælderen 
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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. 

Forårsfest på ST-ulige! 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Rasmus A28, Daniel 
A32,Cecilie D5, Pernille D55, Maria 
E21, Mikkel J21, Philip L31, Qi 
M41, Camilla N31, Lærke N37, Da-
niel N40, Mathias O5, Atle O56, Cas-
per P18, Jonas P27, Morten S21, 
Martin T51, Kasper (ikke flyttet ind 
endnu)  

Afbud: Jonas D59, Scott J31  

Ad 1) Mikkel valgt til ordstyrer  

Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt for sidste 
beboerrådsmøde. Referat godkendt 
for det ekstraordinære beboerråds-
møde med rettelserne at Atle O56 
var til stede, samt at der ved afstem-
ningen var 4 for og 4 blanke, hvor 
der i referatet står 4 for og 8 blanke.  

Ad 4) Dagordenen godkendt  

Ad 5) Økonomi:  

Der pt. står 214.449,35 kr. på NYK’s 
konto og 151.170,64 kr. på Netværk-
gruppens konto. Der er betalt for 
anlægget, der er indkøbt til Film-
klubben. Sidste nyt på lønsituatio-
nen er, at Dataløn ikke kan tilbage-
føre løn, som skulle være udbetalt 
før januar måned, og dette kan influ-
ere på, hvor megen SU man er beret-
tiget til. Der gøres, hvad der er mu-
ligt for at korrigere for den manglen-
de udbetaling.  

Ad 6) Nøgler er blevet indsamlet fra 
KælderCaféen. Der er stadig 8-9 i 
omløb. Der er blevet låst af, og så er 
der blevet hentet pant og et fadøls-
anlæg.  

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

Ad 8A) Medlemmer til festivalgrup-
pen for NybroFestival 2010  

Mikkel vil gerne engagere sig igen og 
regner med at begynde opstart af 
festivalgruppen snarest.  

Ad 8B) Ny formand for Motions-
klubben  

Der er ikke længere nogen formand 
for Motionsklubben. Evt. interessere-
de opfordres til at henvende sig til 
beboerrådsformanden eller sekretæ-
ren for at høre nærmere. I tilfælde af 

der er nogen, der gerne vil stille op 
som ny formand, skal der ske hen-
vendelse til sekretæren senest 10 
dage før næste møde for, at der kan 
komme et punkt på dagsordenen. 
Næste møde er onsdag den 3. marts.  

Ad 8C) Filmklubben søger om 
ekstrabevilling på 19.891 kr.  

Der er blevet investeret i udstyr, 
som har kostet mere end den første 
bevilling. Den generelle stemning er 
umiddelbart den, at det er mange 
penge at bruge på en enkelt klub, 
men da anlægget allerede er købt og 
ikke kan returneres må dette tages 
ind i overvejelserne ved afstemnin-
gen.  

For: 6  
Imod: 2  
Blank: 1  

Ekstrabevillingen er dermed givet.  

Ad 8D) Gældsposterne for Kælder-
Caféen  

Mathias har holdt et par møder med 
Bo af ca. 3 timers varighed, hvor 
diverse udgifter og gældsposter er 
blevet gennemgået. Fra den 24/9-
2009 blev klippekortsystemet ind-
ført i stedet for løn. Ved at kigge på 
hvor mange klippekort, der er blevet 
brugt i løbet af en periode på et 
halvt år og sammenligne med de 
lønudgifter, der før har været på et 
halvt år, er konklusionen, at det 
økonomisk har været en stor fordel 
at indføre klippekortsystemet. På et 
halvt år bliver der udbetalt omkring 
21.000 kr. i løn, mens klippekortene 
har haft en værdi på 13.000 kr., hvis 
man regner ud fra salgspriser på 
diverse drikkevarer. De personer, 
der har haft klip til gode på deres 
klippekort, har fået udbetalt disse i 
form af fulde flasker, da baren luk-
kede.  

Der er blevet foretaget stikprøver 
ved diverse indtægter og udgifter, og 
det ser ud som om, der er overens-
stemmelse i regnskaberne.  

Der har været en gæld hos Premium 
Beer, og den nåede til inkasso, inden 
den nu er blevet stoppet og betalt. 
Der kom et ekstrabeløb til det oprin-
delige beløb grundet besværet med 
at få procesgangen stoppet.  

Der er kommet regninger på om-
kring 28.000 kr., som skal betales, 
og det resterende restbeløb tjekker 
KælderCaféens kasserer op på. Det 
kan ende på op mod 40.000 kr. to-
tal.  

Ad 8E) Status på de faste udgifter 
der er hos KælderCaféen, mens den 
er lukket  

Der er ikke kommet noget nyt siden 
sidste møde.  

Ad 8F) Eksakte beløb på hvor me-
get der skyldes til SKAT og Premi-
um Beer  

Der er 28.000 kr. plus et ekstra be-
løb ved indberetning til skat.  

Ad 8G) Forslag til hvad der kræves 
af en ny bestyrelse i KælderCaféen  

Det ønskes, at der foreligger en me-
get nem og gennemskuelig forret-
ningsplan for den nye drift, og at 
der er mere gennemsigtighed i, 
hvad der sælges i forhold til, hvad 
der indkøbes. For eksempel kan der 
laves et estimat for, hvor mange øl 
der skal sælges pr. fustage for at 
det kan løbe rundt, og hvor meget 
der burde være solgt for på en aften 
i forhold til forbruget af drikkeva-
rer.  

En ny bestyrelse skal kunne frem-
lægge et tydeligt regnskab og kunne 
dokumentere driften over for Be-
boerrådet. Derfor er det også vig-
tigt, at der bliver fundet et regn-
skabsprogram, som den nye kasse-
rer forstår at bruge, så der er styr 
på alle tal, der står i regnskabet. 
Der skal være ekstern revision på 
regnskabet.  

For at kunne starte på en frisk skal 
den gamle KælderCafé nedlægges 
helt og have lukket CVR-nummeret. 
Den gamle KælderCafé skal lukkes 
ved en generalforsamling, der skal 
afholdes så hurtigt som muligt. Der-
for skal der også vedtages et nyt 
sæt vedtægter før end en ny Kæl-
derCafé kan starte op. Der skal væ-
re bedre sanktionsmuligheder, så 
der kan være en konsekvens, hvis 
der er regler, der ikke bliver over-
holdt.  

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 2. februar 2010 
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er en, der ikke længere kan huske 
rækkefølgen - så skal der drikkes! 

Efterfølgende havde to piger taget 
initiativ til, at der skulle slås katten 
af tønden. En tønde var blevet købt, 
dekoreret og fyldt med en masse 
godter. Udklædning var påkrævet 
for at kunne være med til tøndeslag-
ningen, så gemmerne blev tømt og 
diverse udklædninger blev fundet 
frem. Tønden blev hængt op ude på 
gangen, og et bat blev lånt fra AB-
lige. Drengene havde alt alt for 
mange kræfter, så inden længe var 
battet blevet forkortet. Så AB: Vi 

skylder jer en kølle!! Jonas blev kat-
tedronning og Ellen blev KONGE! 

Så var det tid til at rasle! En ølkasse 
blev fundet frem, og så gik turen el-
lers rundt på alle gange. En enkelt øl 
blev resultatet fra AB-lige, og ellers 
skulle vi helt til NO-lige, før der var 
gevinst. Men der blev også fyldt godt 
i kassen. På vej tilbage rundede vi 
JK-ulige, hvor der var øl til alle. Det 
var alt i alt en fremragende høst, så 
det kunne godt blive en tradition, der 
fortsættes næste år. Tak for øl. 

CD-ulige 

Fredag den 12. februar udviklede 

sig fra at skulle være en indflytterfest 

til at blive et brag af en fastelavnsfest 

med tøndeslagning, udklædning og 

rundtur på kollegiet for at rasle. 

Et initiativ blev taget i løbet af ugen 
til at holde indflytterfest om freda-
gen for en ny beboer ved at spise 
sammen og derefter hygge med øl og 
god musik. Maden bestod af en or-
dentlig grydefuld Chicken Korma 
med rigeligt rødvin og et fuldt ølkøle-
skab til. Grundlaget var hermed lagt 
for en festlig aften. Efter opvasken 
blev der leget ’Min moster er syg’. 

Denne leg går ud 
på, at man place-
rer en tændstik 
mellem fortæn-
derne hvorefter 
man så skal 
snakke sammen. 
Den første for-
tæller hvad mo-
steren fejler så 
skal den næste 
gentage denne 
sygdom samt 
sige en selv. Så-
dan fortsætter 
det så, indtil der 

… Fortsat fra forrige side. 

Der opfordres til, at der ikke bliver 
holdt lige så meget åbent som før, i 
hvert fald ikke før end der er 100 % 
styr på driften. De nye vedtægter 
skal vedtages af Beboerrådet, og 
ændringer i vedtægterne skal også 
forbi Beboerrådet, før end de kan 
vedtages endeligt.  

Det er vigtigt, at det er nogen, der 
brænder for at drive en ny Kælder-
Café, der er med til at starte den 
op, men det er også vigtigt, at det 
ikke kun er personer, der har lyst 
til at arbejde som bartendere. Det 
kræver et større arbejde at drive en 
bar, end man lige umiddelbart reg-
ner med. Det foreslås, at det ikke er 
hele bestyrelsen, der også arbejder 
som bartendere, så der er nogen, 
der holder sig på afstand fra den 
daglige drift og kan se tingene lidt 
på afstand og i et større perspektiv. 
Det er vigtigt, at medlemmerne i 
bestyrelsen har veldefinerede po-

ster, så der bedre kan holdes styr på, 
at de forskellige ting bliver udført. 
Det virker som en god ide at have en 
daglig leder, der refererer til Kælder-
Caféens bestyrelse, så alle ved, hvad 
der foregår.  

Erfaringer viser, at det ikke fungerer 
med streglistesystemer med mindre, 
der er en underskrift på, at det er 
korrekt, hvad der er blevet sat af 
streger i løbet af en aften. Fri bar for 
bartendere på vagt er heller ikke 
noget, der skal være muligt. Det skal 
overvejes, hvem der bliver ansat som 
bartendere, så det ikke skaber et 
dårligt renommé for KælderCaféen. 
Det foreslås, at der i stedet indføres 
en procentrabat for bartendere på 
vagt. Hvis der investeres i et ordent-
ligt kasseapparat, så kan de enkelte 
bartendere blive oprettet, så man 
kan følge, hvor meget der bliver solgt 
for. Det kunne være en mulighed at 
have en ædru bartender på vagt, det 
giver også fordele, hvis der skal til-
kaldes politi.  

Hvis alkoholbevillingen afskaffes 
for at kunne drive en bar med billi-
gere priser, afskriver man sig ret-
ten til at kunne ringe til politiet, og 
det bliver også sværere at skaffe 
bevilling til NybroFestivalen.  

Ad 9) Nye medlemmer og supple-
anter  

Lærke N37 er blevet suppleant for 
NO-ulige.  

Ad 10) Evt.  

Der var ikke noget til eventuelt.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 
er onsdag den 3. marts 2010 i 
GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 
Pernille D55, pernilleba-
cher@hotmail.com, i hænde senest 
10 dage før.  

 

Tak for god ro og orden!  

Fastelavn på CD-ulige 
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Er du del af den næste bestyrelse i KælderCaféen? 

indkøbene. 

I forlængelse af den større gennem-
sigtighed var et andet krav fra Be-
boerrådet også et mere overskueligt 
regnskab, som både repræsentanter-
ne og den kommende kasserer i 
KælderCaféen vil være i stand til at 
læse og forstå. Et bud var også, at 
der skulle være ekstern revision på, 
så økonomien ikke kunne løbe af 
sporet. 

Begrænsninger på åbningstider 
og bartenderregninger 

Også fremtidige åbningstider blev 
diskuteret. Flere var enige om det 
faktum, at det ikke er bedre, jo flere 
gange der holdes åbent om ugen. 
Tværtimod blev det foreslået, at en 
ny bestyrelse i KælderCaféen be-
grænser åbningstiderne i opstartsfa-
sen for at kontrollere, om de kan 
håndtere arbejdet med at bestyre en 
bar. 

Bartenderne har tidligere haft et 
internt stregsystem til at opgøre 
deres drikkeudgifter, når de er på 
arbejde. Dette synes Beboerrådet 
generelt var for ukontrollerbar en 
løsning og havde derfor et forslag 
om, at der i stedet indføres en form 
for procentrabat for bartendere på 
arbejde, som kontrolleres via kasse-
apparatet. Derudover blev det fore-
slået, at der på hver vagt skal være 
minimum én ædru bartender, som 
kan sørge for at der ikke opstår pro-
blemer og have den overordnede 
styring med baren. 

Veldefinerede poster 

KælderCaféens fremtidige bestyrel-
se skal vise, at de vil kæmpe for sa-
gen. Derfor er det også vigtigt, at 

der på forhånd er uddelt en række 
veldefinerede poster til forskellige 
bestyrelsesmedlemmer, så det er 
helt klart, hvem der står for hvad. 
Her er det vigtigt at nævne, at Be-
boerrådet skal godkende den nye 
bestyrelse, og at bestyrelsen skal 
være på minimum fire personer plus 
en repræsentant for Beboerrådet. 

Det blev også foreslået, at bestyrel-
sen delvist skal bestå af folk, der 
ikke også fungerer som bartendere. 
På den måde kan man muligvis 
undgå mange af de ellers så hyppige 
interessekonflikter, fordi bestyrel-
sesmedlemmet derfor ikke også skal 
tænke som bartender i beslutninger-
ne. Der skal dog også være barten-
dere med i bestyrelsen for at sikre 
en fair fordeling. 

Dette var blot nogle af de forslag, 
der kom frem på sidste Beboerråds-
møde. Læs også referatet fra sidste 
møde (side 2) for en uddybning af de 
enkelte forslag. 

Har du mod på at prøve jobbet som 
bestyrelsesmedlem i KælderCaféen? 
Så find tre andre pålidelige kollegia-
nere og kom frem med en realistisk 
og gennemskuelig forretningsplan.  

Send herefter jeres plan og navne til 
Beboerrådets sekretær, Pernille D-
55, pernillebacher@hotmail.com se-
nest 10 dage inden næste Beboer-
rådsmøde, så kommer jeres forslag 
til debat på Beboerrådet – og hvem 
ved? Måske er det jer, der bliver den 
nye bestyrelse i KælderCaféen på 
Nybrogård Kollegiet! 

Cecilie, D-5 

Som de fleste nok ved, er Kælder-

Caféen fra 1. januar i år lukket som 

følge af bestyrelsens afgang. Mange 

kender nok også til de problemer, 

KælderCaféen har haft i den seneste 

tid, hvilket blandt andet har ført til 

utallige diskussioner om KælderCa-

féens egentlige eksistensberettigelse 

i Beboerrådet.  

KælderCaféens lukning har givet 
Beboerrådet ny mulighed for at 
stille en række krav til en eventuelt 
kommende bestyrelse. Går du og 
tænker på at starte KælderCaféen 
op igen? Så læs med her og få et 
indblik i, hvad du især skal være 
opmærksom på. 

Overskuelig forretningsplan 

Et punkt beboerrådsrepræsentan-
terne var mere end enige om, var, 
at en kommende bestyrelse for 
KælderCaféen skal have en nem og 
overskuelig forretningsplan, og at 
deres drift af KælderCaféen skal 
være mere gennemsigtig end det 
hidtil har været tilfældet. For ek-
sempel skal det være et krav, at en 
kommende bestyrelse skal kunne 
redegøre præcist for, hvor meget 
der er blevet solgt for i forhold til 
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KælderCaféen har eksisteret i over 20 

år. Skal du være med til at føre tradi-

tionen videre? 



Endnu en gang har redaktionen 

sendt sin tro væbner ud på hygiejne-

kontrolbesøg på tre tilfældigt ud-

valgte kollegiekøkkener på Nybro-

gård Kollegiet for at se, om vores 

kollegium kan leve op til de strenge 

fødevareregler, der er. I denne må-

ned resulterede dette i besøg på hen-

holdsvis AB-lige, LM-ulige og PR-

lige. Og de køkkener var mildest talt 

forskellige i standard. 

AB-lige – bekymrede beboere 

Første stop på dagens inspektion 
var hos AB-lige. På højre køkken 
blev kontrolgruppen mødt af to be-
boere, der straks blev skeptiske. 
Deres skepsis forvandledes dog til 
foruroligende blikke, da de fik for-
talt ærindet, og de begyndte straks 
at rydde deres igangværende op. 
Dog må det påpeges, at der ikke 
tages billeder af eller kommenteres 
på det, der er ved at blive brugt i 
køkkenet på det pågældende tids-
punkt for inspektionen. Dette var 
naturligvis også tilfældet her. Køk-
kenet var generelt pænt, og der var 
ingen madrester eller krummer på 

køkkenborde-
ne. Lidt op-
vask stod i den 
ene vask, og 
køleskabene 
var lidt beskid-
te i bunden, 

men intet af det var uacceptabelt. 

Det venstre køkken var også meget 
pænt, men her var der dog krum-

mer på køkkenbordene. I køleska-
bene var der ligeledes lidt beskidt i 
bunden, og i enkelte af køleskabene 

stod madre-
ster i gry-
der. Ellers 
var der in-
tet at sætte 
fingeren på. 

Generelt en positiv ople-
velse at besøge AB-lige. De 
får en helt glad smiley 
herfra. 

LM-ulige – to modsætninger 

LM-uliges højre køkken var mildest 
talt en fryd for 
øjet at træde 
ind i for en 
køkkenhygiej-
neinspektør! 
På trods af en 
ihærdig ind-
sats var der 
absolut intet 
at sætte finge-
ren på – køle-
skabene var 
alle pæne og 
rene, og alle 
køkkenborde var ryddet op og tørret 
af. Det var ikke muligt at finde for 

gammel 
mad 
eller 
madre-
ster i 
gryder 
og lig-

nende. Godt gået! 

Naturligt nok var forventningerne 
derfor høje, da inspektionen nåede 
det venstre køkken. Desværre var 
det ikke samme høje standard, der 
mødte en. Bordene var en smule 
beskidte, og der var også en smule 
opvask ved vasken. Desuden kom 

en mærkelig lugt fra et af køleska-
bene, der da også havde madrester 
stående i gryde. 

Det venstre køkken var ikke helt 
optimalt, men den flotte indsats fra 
højre køkken trækker den samlede 
bedømmelse op på en helt 
glad smiley. Mest af alt 
fordi det var et særsyn af 
de helt store på et kollegie-
køkken – og det skal be-
lønnes! 

PR-lige – ikke optimalt 

På PR-liges højre køkken mødte in-
spektionen i modsætning til særsy-
net på LM-ulige en helt utrolig rin-
ge standard. Langs hele køkkenbor-

det ved vasken stod opvask, der ty-
dede på en form for las-
sez-faire tilstand fra 
brugernes side. Der var 
også beskidte borde med 
krummer, og i køleska-
bene var der flere gryder 
med rester.  

Fortsættes på næste side... 

Køkkenhygiejnekontrol i februar: AB, LM og PR 
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I kontrollen af de enkelte køkkener, benytter vi os af Fødevarestyrelsens 

smiley-ordning. På den måde kan alle beboere se, om deres køkken over-

holder de gældende krav for fødevarehygiejne. 



 

Fortsat fra forrige side... 

Et af køleskabene havde endvidere 
en meget mærkelig, ubestemmelig 
lugt, og viskestykkerne kunne godt 
trænge til en vasketur. En lidt 
mærkelig detajle var den uspiste 
slikkepind, der lå midt på køkken-
bordet uden papir på. Mon noget 
pludselig har fået meget travlt? 

Som en sidste ting var skraldepo-
sen ikke nået læn-
gere end til døren, 
så nu stod den der 
og lugtede. Og lige 
udenfor døren var 
endnu en skralde-
pose, der dog var 
nået en smule læn-

gere end den for-
rige. Absolut ikke 
tilfredsstillende. 

På det venstre 
køkken var det 
anderledes pænt, 
men her blev man 
også mødt med en 
lang reprimande 
om, hvordan man 
bør holde køkkenet rent. Det er no-

get, der 
sættes 
pris på fra 
inspektio-
nens side. 
Ellers var 
der en 
smule 
opvask på 
køkken-
bordet og 
lidt rester 
i køleska-
bene. Og-

så selve køleskabene var lidt ulæk-

re i bunden, og 
den ene fryser 
frøs ikke nok. 
Heller ikke dette 
køkken levede 
altså op til en 
topplacering i køkkenhygiejne. 

Igen er de to køkkener ikke helt ens 
standard, og det må derfor blive en 
bedømmelse derudfra. Det højre 
køkken må dog desværre trække 
bedømmelsen ned, så den 
endelige dom lyder på en 
smiley med en stram mi-
ne. Kun det venstre køk-
kens lidt højere standard 
afholder kontrollen fra at give en 
sur smiley. 

Det var køkkeninspektionen for den-

ne gang. Læs med i næste nummer, 

når vi besøger tre nye gange og seks 

nye kollegiekøkkener. 

Cecilie, D-5 

NybroFestival 2010 

Sommeren står snart for døren, 
selvom sneen stadig ligger tungt 
udenfor. Det vil sige at det er 
tid til at komme ud af vinter-
hiet. Og man kan som bekendt 
ikke sige sommer uden også at 
sige NybroFestival. 

Beboerrådet og tidligere arran-
gører af Nybro Festival søger 
derfor frivillige til Festivalud-
valget 2010. 

Mere info om arrangementet og 
hvad de frivillige har af arbejds-

opgaver frem til og efter festi-
valen, kan findes i Festivals 
manualen. Denne findes på 
www.nybro.dk under festival 
eller kan rekvireres hos J21 i 
papirform 

Interesserede bedes henvende 
sig til mig på mwahl-
green@nybro.dk eller 
gennem deres beboerråds-
repræsentant. 
  
Mikkel, på vegne af Beboerrå-
det 
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Sudoku 
Denne sudoku er middelsvær. Der 

findes sudoku i kategorierne meget let, 

let, middelsvær, svær og meget svær. 



Den 18. februar havde den nye 

havegruppeformand Miia, H-6, ind-

kaldt til året første havegruppemø-

de. Inden mødet var der lagt op til 

hygge og gensyn med de andre have-

gruppemedlemmer – en flok, der 

endnu ikke er helt kendt af have-

gruppeformanden. Der blev endda 

lokket med kage for at få så mange 

som muligt til at deltage. 

Desværre var fremmødet ikke så 
stort som håbet. Kun fire kollegia-
nere var dukket op. To af disse, 
Mathias og Caroline, O-5, var eksi-
sterende medlemmer og kender til 
det med at holde have, mens de 
sidste to, Natasha, R-61, og Paw, G-
37, var kommende medlemmer, der 
benyttede mødet til at få meldt sig 
ind i havegruppen og høre lidt mere 
om, hvad det går ud på. 

Mødet startede ud med en lille præ-
sentation af deltagerne og uddeling 
af kage. Herefter gik Miia i krig 
med dagsordenen. Det vigtigste 
punkt var en generel diskussion af, 
hvorvidt havegruppen fremover 
skal have et antal fællesdage, hvor 
de laver noget socialt sammen. Den 
tidligere formand, Alice, var god til 
at foreslå en masse sociale aktivite-
ter, og det har Miia i sinde at føre 
videre. 

De fremmødte var da også meget 
positive over for arrangementerne, 
og på mødet kom der blandt andet 
forslag til en fælles havedag, hvor 
alle arbejder i deres haver, så man 
kan snakke sammen og give hinan-
den gode råd, eller en æbleplanta-
getur til Holte. Derudover bliver 
der nok også arrangeret en hylde-
blomstplukning i løbet af foråret, 
en saft-/kage-/marmeladedag i sen-
sommeren – og så skal de mange 
bærbuske på kollegiet beskæres i 
efteråret. 

Selvom medlemmerne meget gerne 
snart vil i gang med at gøre deres 
haver klar til såning, må de dog 
væbne sig med tålmodighed lidt 
endnu. Jorden er nemlig alt for 
frossen til, at det er muligt at arbej-
de med det. Sidste år gik havegrup-
pemedlemmerne i gang omkring 

denne tid, og da var det også lidt 
tidligt. I år har vi haft det meget 
koldere og fået meget mere sne, så 
der kan godt komme til at gå lang 
tid. 

Medlemsantallet i havegruppen er 
ret højt, men der er stadig et par 
haver tilbage til de, der skulle være 
interesserede. Hvis du ønsker at få 
dig en køkkenhave, så skriv en 
mail til Miia på 
miia91@gmail.com med navn og 
værelsesnummer, så kan I i fælles-
skab finde en passende have, hvis 
der er flere tilbage. 

Har du allerede en have, men har 
du endnu ikke fortalt Miia, om du 
beholder den eller gerne vil af med 
den, så send hende også en mail. 
Der er ingen grund til at haverne 
står ubrugte. 

Til sidst er der bare tilbage at sige 
held og lykke med havesæsonen til 
de flittige havemennesker. Vi glæ-
der og til at se resultatet – måske 
vil der endda komme en konkur-
rence om årets flotteste afgrøder, 
når vi når den tid på året! 

Cecilie, D-5 

Hvad er havegruppen? 

NYK Havegruppe har eksisteret 
siden 1978 og råder over to jord-
arealer 
på kollegiet: CD-haverne og LM-
haverne. Hver enkelt have varie-
rer 
meget i størrelse. Der er ca. 29 ha-
ver i alt, og derudover råder have-
gruppen 
over alle kollegiets stikkelsbær-, 
ribs-, brombær-, og hindbærbuske, 
et æbletræ og et blommetræ. Til 
hvert haveareal findes der et ud-
valg 
af haveredskaber, en haveslange 
og en trillebør. Hvert år kan 
havegruppen søge kollegieforenin-
gen om penge til køb/leje af yderli-
ge 
redskaber og tilbehør som med-
lemmerne synes, der mangler. 

Som medlem får du så vidt det er 
muligt have i det areal, du ønsker. 
Du 
kan dyrke hvad du vil i din have, 
og der er ingen krav om at beholde 
buske, blomster eller planter som 
en tidligere haveejer har plantet. 
Haveeksperimenter står for egen 
regning.  

Havegruppen starter sæsonen op igen 
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Her ses sidste års ihærdige havegruppemedlemmer i færd med at gøre jorden 

klar til såning. Hvornår mon de kan komme i gang i år? 



Generalforsamlingen finder sted kl. 19.00 i KælderCaféens lokaler under opgang K på Nybrogård kollegiet. I for-
bindelse med af lukningen af KælderCaféen skal den gamle forening lukkes for at den nye (KælderCaféen) kan 
åbnes.  

Dagsorden  

1. Valg af referent og dirigent  
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.  
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.  
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
5. Valg af revisor og suppleant.  
6. Indkomne forslag. Nedlæggelse af KælderCaféen.  
7. Diskussion af den daglige og fremtidige drift.  
8. Evt.  

Individuel el– og varmemåling fra 1. marts 2010 

Indkaldelse til generalforsamling i KælderCaféen  
Onsdag d. 15. marts 2010 i KælderCaféen 

varmefordelingsmåler fra ISTA. 
Doprimo®III benyttes i ejen-
domme, hvor flere brugere er 
fælles om at dele varmeudgiften. 

Den registrerer forbruget på den 
enkelte radiator, så udgiften til 
varme kan fordeles mellem bebo-
erne i forhold til, hvor meget var-
me den enkelte beboer har for-
brugt. 

En gang årligt aflæses målerne, 
og når fyringsudgifterne kendes, 
udarbejder ISTA et varmeregn-
skab for hele ejendommen samt 
en separat opgørelse til hver en-
kelt forbruger. 

Funktion 

Måleren er udstyret med to 
følere: Én, som registrerer radi-
atorens overfladetemperatur og 
én, der registrerer rummets 
lufttemperatur. Varmeforbru-
get beregnes ud fra tempera-
turdifferencen mellem de to 
registreringer. 

Alle månedsaflæsninger bliver 
automatisk gemt i målerens 
hukommelse. Det betyder 
blandt andet, at forbruget altid 
vil blive aflæst på skæringsda-
toen, uanset om aflæseren først 
har fået adgang til lejemålet på 
et senere tidspunkt. Samtidig 
er der mulighed for at sammen-
ligne de seneste to års forbrug. 

De mere teknisk interesserede 
kan læse mere om måleren i 
faktaboksen. 

Cecilie, D-5  

Fra 1. marts 2010 over-

går kollegiet til individuel afreg-

ning af el og varme. De målere, 

der i løbet af 2009 blev sat op i alle 

boliger, skal nu tages i brug. 

Som de fleste af jer nok vil kunne 
huske, har vi i løbet af 2009 alle 
sammen været genhuset i en lille 
uges tid i forbindelse med opsæt-
ningen af nye, individuelle el- og 
varmemålere i alle husstande på 
kollegiet. Disse målere har gen-
nem de sidste par måneder målt 
vores forbrug uden et egentligt 
formål, men som varslet af KAB 
ændres der nu i huslejeopkræv-
ningen, således at alle beboere 
skal til at betale individuelt for 
deres el- og varmeforbrug. Elfor-
bruget på fælleskøkkenerne vil 
blive fordelt på de værelser, der 
relaterer til det pågældende køk-
ken. Lejlighederne vil altså ikke 
komme til at betale til fælleskøk-
kenerne. 

Enhedspriser for henholdsvis el og 
varme er følgende:  

• EL: ca. kr. 2,00 pr. Kwh 
• Varme: kr. 7,15 pr. m3 natur-

gas. 

Det er nemt at følge med i sit el-
forbrug på måleren, mens det kan 
være lidt sværere at følge med i 
varmeforbruget. Spørg eventuelt 
Lars Kaj, hvis du er i tvivl. 

Individuel måling og fordeling 
Den lille hvide måler, der er ble-
vet sat på alles radiatorer er en 
såkaldt doprimo®III elektronisk 
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Akkumuleret 
tællerstand 
siden opsæt-
ning af måleren 

Akkumuleret 
tællerstand pr. 
seneste skæ-
ringsdato 

Akkumuleret 
tællerstand pr. 
forrige skæ-
ringsdato 

Næste  
skæringsdato 

Fejlkode – vises 
ved evt. fejl i 
målerens elek-
troniske system 



dagen og kig forbi når du har tid 
mellem 10.00 (til friskbrygget kaffe) 
og 19.00. 

Opgaver på dagen: 

• Bygge lærred 
• Gøre rent 
• Montere lås 
• Sætte wire op til stof 
• Sy stof 
• Montere og sikre projekter og højt-
talere i rummet 

• Samle siddekonstruktion/podie 

• Samle Ikea-møbler 
• Lave el-installation og trække 
kabler 

• Konstruere ophæng til baghøjtta-
lere 

• Lave aftensmad 

For tilmelding og spørgsmål kon-
takt Lasse Høgstedt, M-59 på tlf. 
29275971 eller 
lasse.hoegstedt@gmail.com 

Mange hilsner 
Filmklubben, Nybrogård Kollegiet 

Så er det tid til at filmklubben 
skal gøres færdig, og efter land tid 
er det endelig lykkedes os at 
skrabe alle stumperne sammen. 
Derfor er det nu du skal slå til og 
give en hånd med. 
Filmklubben giver et måltid mad 
klokken 19.00 til alle deltagere, en 
øl eller to til arbejdet og så er 
der forhåbentlig plads til en snig-
premiere sidst på aftenen. 

Meld dig til en opgave inden selve 

Hvad går jobbet ud på? 

Du kommer som sekretær i sekre-
tariatet til at tage dig af meget pa-
pirnusseri – eksempelvis beboernes 
studiekontroller, diverse ventelister 
til intern flytning og fremleje samt 
mindre dispensationssager. Dele af 
dit arbejde sker i samarbejde med 
KAB og de andre sekretærer, men 
det meste er selvstændigt. 

Hvilke krav er der? 

Du skal være en ansvarsbevidst 
person med et godt overblik, or-
denssans og en god skriftlig formu-
leringsevne. Derudover skal du væ-
re glad for at tale med mennesker – 
også med dem, som ikke altid er så 
glade for at tale med dig. 

Du skal kunne tale og skrive dansk 
og gerne kunne gøre dig forståelig 
på engelsk 

Hvad er arbejdstiden? 

Du skal kunne arbejde fast to gange 
om ugen – om tirsdagen 18:00-19:00 
og om torsdagen 20:00-21:00. I gen-
nemsnit vil du komme til at arbejde 
tre timer om ugen, da travle perio-
der vil kræve flere timer. Du kan 
selvfølgelig tage fri i kortere perio-
der med eksamen eller ferie, så læn-
ge det passer ind med de andre se-
kretærer. 

I øvrigt 

Lønnen er 110 kr i timen og og du 
vil blive grundigt oplært af de andre 

sekretærer samt sendt på kursus 
hos KAB. Oplæringen vil finde sted 
i hurtigst mulig. 

Interesseret? 

Hvis du er interesseret så send en 
jobansøgning til vores bestyrelse på 
bestyrelsen@nybro.dk eller afleve-
rer den i vores postkasse i GH. An-
søgningen skal afleveres inden 
mandag d. 15. marts 2010. 

Har du spørgsmål så kontakt besty-
relsen eller sekretariatet på 
sek@nybro.dk, ring 46 97 44 00 el-
ler kig forbi sekretariatet i GH-
kælderen i åbningstiden. 

”På NO-lige havde vi samlet 5 fra 
gangen og 6 gæster, som naturligvis 
mødtes kl.18 til nytårstale, champag-
ne og forskellige spiselige lækkerier. 
Derefter stod menuen på Tigerrejer 
med Mangosalsa og hjemmelavet 
ciabatta, derefter culottesteg med 
ovnbagte kartofler og rodfrugter 
samt rødkålssalat og bearnaisesovs. 
Desserten stod på ”mud cakes” (små 
chokola-
dekager) 
med 
hjemme-
lavet 
hindbær-
sorbet, vaniljeis og masser af frisk 
frugt (se billede). Da klokken slog 00 

I sidste nummer af NybroTidende 
indgik en artikel om de forskellige 

nytårsfester, som blev holdt på de 

enkelte gange på kollegiet. I den 

forbindelse blev NO-lige fejlagtigt 

overset, og derfor kommer nu en 

reportage fra en af deltagerne om 

deres nytårsaften. Redaktionen be-

klager den utilstrækkelige research. 
blev der skrålet med på "Vær vel-
kommen herrens år" samt "Kong 
Christian stod ved Højen Mast", 
hvorefter der blev spist hjemmela-
vet kransekage og drukket cham-
pagne. Og så stod den ellers på 
masser af fyrværkeri og fest resten 
af natten!” 

Cecilie, O-64 

Filmklubdag lørdag d. 6. marts 2010 

Sekretariatet søger nye medarbejdere 

Nytårsaften på Nybrogård - også på NO-lige 
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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 

SIDE 11    NYBROTIDENDE ÅRGANG  37 .  NR. 2 .   

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 
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  
      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     Philip, L-31 
       Lasse, M-59   

LM-lige        
           

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

NO-lige      Atle, O-56  

      Daniel, N-37 (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        Bo, S-30 
           

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 
Morten, S-21 
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 og 
torsdag 19-20 i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

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

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

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

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20   
T-Bone, S-17   

Filmklub  Fodboldklub 
Philip, L-31  Emil, D-5 
Lasse, M-59  Mark, C-21 

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 
  
Næstformand  Bestyrelsesmedl. 
 
Kasserer  Udlejning og job 
   
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
   Tlf: 4004 
     

Åbningstider 

KælderCaféen er på nuværende tidspunkt 

lukket. Det vil blive annonceret, når/hvis en 

ny bestyrelse igen åbner KælderCaféen. 

Den personlige side 

SIDE 11    NYBROTIDENDE ÅRGANG  37 .  NR. 2 .   

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) 

problemer med hjernemassen. 

Den svinder nemlig ind, når du ikke 
får søvn nok, skriver Biological Psy-
chiatry. Det var især den venstre 
hjernehalvdel, der lider under søvn-
manglen. 

- For første gang er det lykkedes os 
at påvise, at patienter, der lider af 
søvnløshed har en mindre tæthed i 
hjernemassen i netop det område, 
der er knyttet til hjernens hviletil-
stand. Jo mere alvorligt søvnproble-
met er, des mindre er hjernemassen i 
den region, siger Ellemarije Altena, 
der står bag undersøgelsen. 

Redaktøren for tidsskriftet Biological 
Psychiatry ser resultaterne som inte-
ressante, og mener, at det bør lede til 
flere undersøgelser af søvnløshed, på 
grund af de mange følgevirkninger.  

Her får du nogle gode råd til, 
hvordan du undgår søvnløshed 

1) Undgå koffeinholdige drikke som 

Har du også problemer med at nå 

til studiet i god tid? Eller synes du, 

det er træls at skulle mødes tidligt 

med studiegruppen? Så er denne 

artikel måske en mulig undskyld-

ning for dig om at sove et par timer 

længere (fra bt.dk)… 

Blev det kun til fem timer i nat, 
eller er du måske bagud med søvn 
efter en hård weekend? Det kan 
være farligt for din hukommelse og 
dine hjerneceller. 

Nu har hollandske forskerne nem-
lig fundet frem til, at folk, der har 
problemer med søvnen, også har 

kaffe, te og cola efter kl. 17.00. To-
bak forstyrrer nemlig søvnen og gør 
det sværere at falde ordentlig i 
søvn. 

2) Undgå at være sulten eller at 
indtage et tungt måltid umiddel-
bart inden sengetid. 

3) Brug soveværelset til at sove i - 
ikke til at arbejde i (kan blive svær 
på et kollegieværelse!). 

4) Sørg for, at der er mørke, ro og 
en moderat temp. i soveværelset. 

5) Og tag så en 'problemtime' om 
eftermiddagen, hvor du tænker alle 
problemerne igennem og får tinge-
ne gjort. Med andre ord; undgå at 
tage dem med i seng. 

6) Stå op på næsten samme tid hver 
dag. Få regelmæssig motion, for det 
er et fremragende sovemiddel. Men 
motionér dog ikke de sidste tre ti-
mer før sengetid. 

Cecilie, D-5 

Ny forskning: 

Pas på: din hjerne skrumper uden søvn! 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilken gammeldags seng er 
indbygget og har enten låger 
eller forhæng for? 

 
Hvad kaldes forløsning af et 
barn ved et kirurgisk ind-
greb? 

Hvem var forsanger i Van 
Halen indtil 1986? 

I hvilket årti fremkom Char-
les Darwin med sin evoluti-
onsteori? 

Hvilken fransk fodboldklubs 
præsident blev i 1995 dømt 
for bestikkelse af et modstan-
derhold? 


