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   NybroTidende 

INDBRUDSTYV ANHOLDT: For omkring to uger siden anholdt politiet en person, som de 

formoder har stået bag alle indbruddene på kollegiet siden november sidste år. Ind-

bruddene har gjort mange beboere utrygge, og der fremsættes nu forslag på næste be-

boerrådsmøde om sikring af værelsesdøre og lås på yderdørene på kollegiet. Forhå-

bentlig vil det holde tyvene væk. Læs mere om den formodede opklaring.           Side 11  

Februar 2011 

DE TI MEST STILLEDE SPØRGSMÅL 

OM FC NYBRO - Formand Jakob, C

-3, har en masse ideer til, hvordan 

den kommende sæson skal løbe af 

stabelen, og han opfordrer alle in-

teresserede til at komme når sæso-

nen starter. Læs mere om hvad FC 

Nybro går ud på.             Side 5+10 

NYBROTIDENDE PÅ ENGELSK - 

Fremover vil der nu også forekom-

me artikler på engelsk i NybroTi-

dende. Fortæl derfor de udveks-

lingsstuderende på din gang om 

det nye tiltag, så de nu også kan 

læse bladet. Den engelske del vil 

løbende blive udbygget.    Side 6-7 

INTROMØDE FOR NYE BEBOERE - I 

sidste måned var der intromøde 

på Nybrogård, hvor mange klub-

formænd og medarbejdere under 

NYK kom forbi for at fortælle ny-

indflyttere - og deres bekendte - 

om alle de mange muligheder der 

er her. Læs mere.              Side 8-9 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

  

Klagenævnet har frem-

over åbent onsdage i 

tidsrummet 19.00-19.30. 

  

Med venlig hilsen 

Klagenævnet 

   

From now on the Board 

of Complaints has ope-

ning hours at wednesday  

during 19.00-19.30. 

  

Regards, 

The Board of Complaints 

 

 

 

Næste 

Beboerrådsmøde 

Mandag d. 7. marts 2011 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  

Beboerrådet 



Er du lige flyttet ind på kollegiet 

og har endnu ikke selv haft mulig-

hed for at lære alle tips og tricks, 

eller mangler du bare viden om, 

hvad der er smartest at gøre i nogle 

dagligdags situatio-

ner på kollegiet? Så 

fortvivl ikke, for der 

er hjælp på vej. 

På kollegiets hjemme-

side, www.nybro.dk 

 for beboere  erfa-

ringer, er der lige nu 

ved at blive samlet en 

mængde erfaringer 

fra gamle, garvede 

beboere, som har til 

formål at gøre livet en 

smule lettere for ek-

sempelvis en nyindflyt-

tet beboer. Mikkel, J-

21, er ankermand på 

projektet, og han har allerede lagt 

flere nyttige informationer ind på 

siden. 

Fx er det nu muligt at få tips til, 

hvordan man nemmest afkalker sin 

bruser eller hvad man kan gøre, 

hvis man ikke længere har lys i sin 

badeværelseslampe, og varmemeste-

ren er gået på weekend. Imellem de 

mere personlige råd 

til kollegiernes væ-

relser eller inven-

tar, såsom hvorfor 

ens brandalarm går 

i gang, når man er i 

bad, findes der også 

råd til, hvad man 

skal gøre, hvis man 

fx opdager vand i 

en af kollegiets 

kældre. 

Inden for de kom-

mende måneder vil 

erfaringerne støt 

blive udbygget og 

forhåbentlig være 

med til at hjælpe 

beboere med spørgsmål uden for 

varmemesterens åbningstid. 

Cecilie, D-5 

 

Vand i kollegiekældre, forkalket 

brusehoved eller sprunget bade-

lampepære? Hjælpen er nær! 
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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. 

På den nye erfaringsside på 

www.nybro.dk kan du nu få 

gode råd til alverdens ting, 

bl.a. hvordan du rengør din 

bruser, hvis den er kalket til. 

Ad 1) Mathias, O05, valgt som diri-

gent. Jonas, D59, valgt som refe-

rent.  

Ad 2) Claes var eneste fremmødte 

repræsentant for bestyrelsen, og 

fremlagde hans opfattelse af hvor-

dan samarbejdet var forløbet. Star-

ten af forløbet gik fint, men senere 

svandt kommunikationen internt i 

bestyrelsen, og stridigheder opstod 

omkring kørslen. Forretningsplanen 

blev ikke fulgt ret godt, men barten-

derne bestemte hvilken stil der 

skulle køres under hver enkelt åb-

ning. Der blev ikke kørt nogen deci-

deret oplæring af bartenderne i kør-

selsstil. Så et råd til næste bestyrel-

se er at have mere kommunikation 

internt mellem bestyrelse og ansatte 

om KælderCaféens stil og hvordan 

de enkelte åbninger skal forløbe. 

Desuden er der meget administrati-

on ved lønning af bartenderne, så 

det er en god idé at undersøge et 

alternativ til dette.  

Ad 3) Regnskabet er ikke færdigla-

vet, og kan derfor ikke godkendes. 

Det foreslås at den nye bestyrelse 

indkalder til en ny ekstraordinær 

generalforsamling hvor regnskabet 

så kan godkendes. Dette forslag god-

kendes med 17 stemmer af 21 frem-

mødte.  

Ad 4) Valg af bestyrelse udskydes 

til efter pkt. 7, så de fremmødte har 

bedre chance for at afgøre hvorvidt 

de vil opstille. Efter pkt. 7 opstiller 

følgende personer til KælderCaféens 

bestyrelse:  

Thomas, C22; Simon, A26; Gitte, 

L20; Amanda, A21; Amanda, N17; 

Ulrikke, O53.  

Bestyrelsen skal bestå af 4 personer 

og 1-2 suppleanter, og det besluttes 

uden valg at Thomas og Ulrikke 

bliver suppleanter, men med klau-

sul om at hele bestyrelsen skal sam-

arbejde tæt selvom suppleanterne 

ifølge vedtægterne ikke har stem-

meret.  

Ad 5) Valg af revisor udsættes, idet 

det ikke har indflydelse på Kælder-

Caféens virke indtil åbning (som 

ikke er datosat).  

Ad 6) Punktet er streget, da pkt. 4 

er opfyldt.  

Ad 7) Dette pkt. blev flyttet op un-

der pkt. 4.  

Ad 8) Evt.: Der indkaldes til ny eks-

traordinær generalforsamling med 

21 dages varsel, altså til tirsdag d. 

15. marts kl. 20 (indkaldelse er ud-

sendt pr. mail til alle beboere d. 22. 

februar 2011).  

Tak for god ro og orden.  

Referat af ekstraordinær generalforsamling i KælderCaféen 22.2.2011 

Husk!  

Der er indkaldt til endnu en 

ekstraordinær generalforsam-

ling i KælderCaféen d. 15. 

marts kl. 20 i GH-kælderen. 

http://www.nybro.dk


Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Nina C23, Lasse C21, 

Jonas D59, Phillip F47, Bjarne L17, 

Lasse M59, Jonas P27, Anders D7, 

Jakob C3, Mikkel J20, Thomas C22, 

Mathias O5, Lærke N37, Camilla 

N15, Emil D5, Cecilie D5, Inutek 

A34, Søren B50, Simon A26.  

Afbud: Ingen  

Ad 1) Jonas D59 valgt til ordstyrer  

Ad 2) 8 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat fra sidste beboerråds-

møde godkendt  

Ad 4) Punkt 8D bliver flyttet til næ-

ste beboerrådsmøde. 8C tages under 

punkt 5.  

Ad 5) Økonomi:  

Der er nu adgang til alle konti for 

kassereren, og formanden og kasse-

reren har fuldmagt til kontiene. Det 

undersøges om kontoen kan ændres 

fra erhvervskonto til en anden slags 

konto, for at undgå unødvendige 

gebyrer. Kunstklubben har fået ud-

betalt 1500kr til nye materialer.  

Der står 228.609,72 kr. på NYKs 

konto og 304.392 kr. på Netværks-

kontoen.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Lasse C21 og Maria D53 har overta-

get multibaneprojektet, som skal 

ligge i AB-gården. I løbet af ugen 

blev der afholdt et møde omkring 

multibanen, hvor der blev taget bil-

leder og mål. I løbet af den kommen-

de uge vil der blive modtaget bille-

der og tegninger over multibanen, 

som vil kunne give et indtryk af, 

hvordan det kommer til at se ud. 

Der mangler endnu en tilladelse fra 

kommunen. Multibanen kommer til 

at koste ca. 550.000kr med en buffer 

på 20-30.000kr. Indtil videre er der 

blevet samlet 330.000kr ind, og der 

vil blive søgt om flere penge. Så 

snart der er modtaget en tilladelse 

fra kommunen vil multibanen blive 

betalt. Byggeprocessen kommer til 

at løbe over 2-3 uger, og byggeriet 

vil blive lagt uden for eksamensperi-

oden.  

Ad 7) Bestyrelsesmøde  

Der er på bestyrelsesmødet blevet 

godkendt en lønstigning til sekreta-

riatet til 120kr. Der er kommet en 

ny kopimaskine i GH-kælderen, som 

alle kan benytte. Først vil det køre 

med et pinkodesystem, men efter 

renovationen af vaskeriet, som sker 

efter 1. august 2011, skal der bruges 

et chipkort, som også skal bruges på 

resten af kollegiet.  

Ad 8A) Ny nøgleperson  

Thomas C-22 er enstemmigt valgt til 

nøgleperson. Der vil blive sat nye 

sedler på gangene med numre på 

nøglepersonerne  

Ad 8B) KælderCaféen  

KælderCaféen blev i november luk-

ket pga. manglende regenskab. Jo-

nas D59 og Mathias O5 fik bestem-

melse om hvorvidt allerede arrange-

rede arrangementer skulle afholdes, 

men de modtog ikke nogle beskeder 

om arrangementer.  

Der var dog alligevel arrangeret en 

fest d. 22-01-2011, som skulle afly-

ses. Festen blev alligevel afholdt og 

der blev efter kl. 23 holdt åbent for 

alle Nybros beboere, efter der blev 

sendt en mail ud fra bestyrelsen af 

KælderCaféen til alle om dette. Det 

blev besluttet på beboerrådsmødet 

d. 30-11-2010, at KælderCaféen ikke 

måtte holde åbent for alle.  

Det blev yderligere besluttet på be-

boerrådsmødet d. 30-11-2010, at 

låsen i KælderCaféen skulle udskif-

tes, og herefter vil det kun være Jo-

nas D59 og Mathias O5 der ville 

være i besiddelse af nøgler.  

Begge disse to beslutninger er blevet 

overtrumfet af bestyrelse af Kælder-

Caféen, som nu er trådt tilbage, og 

som skal meldes ud til næste gene-

ralforsamling. KælderCaféen er luk-

ket indtil der kommer en ny besty-

relse.  

Lars Kaj udskifter låsene, som tidli-

gere besluttet, og herefter vil det 

kun være Jonas D59 og Mathias O5, 

som har nøgler til KælderCaféen.  

Regnskabet fra KælderCaféen ser 

fornuftigt ud, og selvom bestyrelsen 

har fået et lån fra beboerrådet har 

de aldrig brug dette.  

Der er lige pt. ingen bevilling til 

KælderCaféen, da der mangler to 

underskrifter.  

Der stilles forslag om hvorvidt Kæl-

derCaféen skal lukkes helt eller ind-

til der kommer en ny bestyrelse, 

som skal udarbejde et forslag til, 

hvordan de fremover vil køre Kæl-

derCaféen.  

Der stemmes om hvorvidt Kælder-

Caféen skal lukkes midlertidigt, og 

en ny bestyrelse vælges ved næste 

beboerrådsmøde.  

For: 4  

Imod: 0 

Blankt: 2.  

Forslaget er vedtaget.  

Der stemmes om KælderCaféen skal 

lukkes helt ned.  

For: 2  

Imod: 6  

Blankt: 0 

Forslaget er afvist.  

Bestyrelsen for KælderCaféen får en 

advarsel, og der stemmes om, hvor-

vidt de ikke mere kan stille op til 

bestyrelsen i KælderCaféen.  

For 6  

Imod: 1 

Blankt: 1  

Forslaget er vedtaget.  

På næste generalforsamling bliver 

en ny bestyrelse til KælderCaféen 

valgt, og de skal til næste beboer-

rådsmøde udarbejde et forslag til, 

hvordan de vil køre KælderCaféen.  

Der er yderligere blevet stillet for-

slag om, at der bliver hyret en revi-

sor som kan hjælpe med regnskab. 

Der er også blevet stillet forslag om 

at lave KælderCaféen til en fore-

ningsbar, al la ølklubberne på gan-

gene. Dette vil give mindre papirar-

bejde og intet CVR-nummer. Dette 

vil blive taget op til næste beboer-

rådsmøde.  

Ad 8C) NYK’s regnskab  

Taget under punkt 5  

Ad 8D) Oprettelse af Manderummet  

Udskudt til næste beboerrådsmøde. 

Ad 8E) Filmklubben  

Filmklubben har ansøgt om 7500kr 

til et metalskab fra IKEA til 300kr, 

højtalere fra Lydportalen til 5000kr, 

kabler til 500kr, trådløs lyskontrol 

fra Lauritz Knudsen til 1400kr og 

diverse til 300kr.  

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboerrådsmøde onsdag d. 2. februar 2011 
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Nu da foråret så småt er på vej, er 

det igen ved at være tid til den årli-

ge forårsfest på Nybrogård Kollegi-

et. Traditionen tro holder ST-ulige 

kollegiefest med billig bar, DJ og 

fest hele natten - og med kollegie-

venlige priser i baren, så du kun 

skal MEDBRINGE KONTANTER, 

festhumør og gerne en masse ven-

ner, så vi kan få den fedeste start på 

sommeren som overhovedet muligt. 

Du kan tilmelde dig allerede nu på 

facebook, ved at bruge dette link 

http://kortlink.dk/facebook/8rap - så 

kommer de direkte ind på begiven-

heden på facebook. 

Inviter også gerne alle dine venner 

til begivenheden på facebook, så vi 

kan få den fedeste fest, Nybrogård 

har set i årevis.  

Fortsat fra forrige side… 

For: 7 

Imod: 0 

Blankt: 1 

Forslaget er vedtaget, og filmklub-

ben får bevilget 7500kr.  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-

ter  

Lærke N37 bliver repræsentant for 

NO-ulige med Cecilie O47 som sup-

pleant. Lasse C21 bliver repræsen-

tant for ST-lige. Phillip F47 bliver 

repræsentant for EF-ulige. Lasse 

M59 bliver repræsentant og Bjarne 

L17 bliver suppleant for LM-ulige. 

Thomas C22 bliver repræsentant for 

CD-lige. Jakob C3 bliver suppleant 

for CDG-lejlighederne.  

Ad 10) Evt.  

Der søges ny formand til motions-

rummet. Interesserede opfordres til 

at møde op til næste møde.  

Jakob C3 er ny træner i fodbold-

klubben og Jakub Kowalczyk D1 er 

ny assistent.  

Cykelværkstedet mangler en for-

mand. Interesserede opfordres til at 

møde på til næste møde.  

Det tages op i bestyrelsen, hvorvidt 

lejlighederne stadig skal havde ad-

gang til fælleskøkkerne efter de har 

fået eget køkken. Der skal gøres 

opmærksom på, at det ikke er tilladt 

at fjerne noget fra fælleskøkkener og 

bruge det i lejlighederne.  

Det tages op i bestyrelsen, om der 

kan blive anlagt flere flisearealer til 

cykelparkering, da der ikke er nok 

plads til alle.  

Det tages op på næste møde, om der 

skal nye kanaler i TV-pakkerne.  

Det tages op i bestyrelsen om hvor-

vidt der skal fortages forbedringer af 

cykelskurene, fx i form af videoover-

vågning for at forbygge tyveri.  

Uden for JK står en langtidsparke-

ret pølsevogn, som bedes flyttet. Der 

henvises til langtidsparkering på 

parkeringspladsen ved vaskeriet.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 

er mandag den 7. marts 2011 kl. 

19.00 i GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 

Nina C23, nina_sig@hotmail.com, i 

hænde senest 10 dage før.  

Læg mærke til, at det er en ny se-

kretær der skal ske henvendelse til!  

Tak for god ro og orden!  

Forårsfesten 2011 

på Nybrogård 
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Forårsfesten 2010, hvor mange kolle-

gianere og deres venner mødte op. 



Jakob, C-3, er ny formand for den 

lokale fodboldklub, FC Nybro. Inden 

længe starter træningen for alvor op, 

for holdet er igen i denne sæson til-

meldt kollegieturneringen, og da der 

på et kollegiehold naturligt er stor 

udskiftning fra sæson til sæson, får 

spillerne brug for at komme lidt i 

gang inden første kamp.  

Jakob overtog tjansen som klubfor-

mand for nogle måneder siden, men 

indtil videre har det mest været for-

beredende arbejde, der har været 

nødvendigt. Fx har Jakob været til 

møde med kollegieturneringsudvalget 

for at aftale nærmere omkring den 

kommende sæson. Jakob har tidlige-

re været håndboldtræner, men spille-

de fodbold som barn og var også med 

på FC Nybros hold i forrige sæson. 

Han kan godt lidt at træne, og så me-

ner han, at en af de største fordele 

ved deltagelsen på FC Nybro er det 

netværk, man får. 

Nu da sæsonen snart er på trapper-

ne, er der sikkert mange – nye som 

gamle – beboere, der kunne sidde 

med nogle spørgsmål til formanden 

for FC Nybro. Derfor har undertegne-

de stillet ham ti af de mest stillede 

spørgsmål fra nye spillere på holdet. 

Så er du godt forberedt til en plads på 

FC Nybros førstehold! 

Hvorfor er det vigtigt med et fodbold-

hold på kollegiet? 

Nybrogård Kollegiet er meget stort, 

og derfor kan man sagtens bo på kol-

legiet, uden egentlig at kende nogen 

af personerne omkring én. Fodbold-

holdet er en super mulighed for at få 

et socialt netværk på kollegiet, samti-

dig med at man får både motion og 

rørt en fodbold. Så for det sociale net-

værk på kollegiet, der spiller holdets 

eksistens en stor rolle på kollegiet, og 

samtidig kan det også give kollegiets 

beboere en form for holdfølelse om-

kring kollegiet og dem man bor der 

med. 

Hvornår er første samling for nye 

spillere? 

Såfremt vi finder en lille bane på kol-

legiets arealer eller lige i omegnen, så 

starter vi formentlig op omkring den 

første weekend i april. Senere, i ugen 

efter påske, vil vi så starte med at 

træne på banen over for Engelsborg-

skolen. Dette må vi dog ikke før efter 

påske, så derfor den anden mulighed 

inden da. 

De første par træninger på eller om-

kring kollegiet vil udelukkende være 

korte træningstider af ca. en time, 

blot for at komme lidt i form, og for 

igen at få rørt en fodbold efter den 

lange vinter. 

Hvornår løber sæsonen til og fra? 

Kampprogrammet starter i begyndel-

sen af maj, og slutter i begyndelsen af 

oktober. Træningerne inden sæsonen 

starter som sagt omkring starten af 

april, og slutter omkring den sidste 

fodboldkamp i begyndelsen af okto-

ber. 

Hvad er planerne for den kommende 

sæson? 

F.C. Nybro er i denne sæson blevet 

placeret i turneringens anden divisi-

on. Det vil sige, at vi skal spille 8 

kampe i alt mod 4 andre hold. Målet 

vil være at nå oprykning, hvilket be-

tyder en placering som nr. 1 eller 2. 

Afhængigt af holdets og konkurren-

ternes niveau kan den målsætning så 

blive ændret. 

Som udgangspunkt vil vi træne to 

gange i ugen, formentlig mandag og 

onsdag aften. Tidspunkterne er end-

nu ikke helt fastlagte, og de vil mu-

ligvis ændre sig i løbet af sæsonen, i 

takt med at efterårets tidligere sol-

nedgange bliver et problem. 

Er der andre fællesarrangementer ud 

over kampene? 

Forhåbentlig vil vi være i stand til at 

holde mindre arrangementer fra tid 

til anden. Intet er dog endnu fastlagt, 

men det kunne blive aktiviteter som 

små stævner på multibanen (såfremt 

den bliver til noget) eller andre socia-

le påskud. 

Hvad hvis jeg allerede spiller på et 

hold, men gerne vil være med på FC 

Nybro? 

Der er allerede nu flere spillere, der 

spiller fast i andre foreninger, men 

som deltager i de kampe og trænin-

ger, de har tid til. Primært er der tale 

om hjælp i kampene, mens de så ude-

lukkende træner på deres forenings-

hold. Så det er der ingen problemer i. 

Er det kun for drenge? 

Flere af de andre kollegier har deci-

derede pigehold, og der er også en 

decideret pige-turnering. Som det er 

nu, har Nybro dog intet pigehold, så 

de piger der har lyst til at spille, er 

velkomne til at deltage i både træ-

ning og kampe for drengeholdet. I 

den seneste sæson var der en pige, 

der spillede med fast. 

Hvordan er reglerne i forhold til egne 

støvler? 

Som udgangspunkt er det bedst, hvis 

alle har deres egne støvler. Holdet 

har ingen støvler, sådan at folk kan 

låne fast, men der arbejdes på at få 

fat i ét par, som så kan bruges i nøds-

tilfælde. Det er dog intentionen, at 

alle spillere benytter egne fodbold-

støvler. 

Hvilken turnering spilles der i? Og 

hvem betaler for holdets deltagelse i 

turnering? 

F.C. Nybro deltager i en turnering 

ved navn Kollegiefodboldturneringen.  

Fortsættes på side 10... 

De ti mest stillede spørgsmål om FC Nybro 
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Billeder fra kamp i forrige sæson. FC Nybros karakteristiske, lyserøde Palermo-

spillerdragt er ikke til at tage fejl af. 



The introduction meeting for new residents 
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From the top right corner: Mikkel, J-21 (residents counsil), Mathias, O-5 (tenant), Lars Kaj (janitor), Board of 

Complaints, Rasmus, M-49 og David, M-55 (motions club), Allan, L-3 (music group and network group), Lasse, M-

59 (movie club), Jacob, D-1 (football team), Miia, H-6 (garden group), Julie, H-51 (art club), Drude, D-45 (canoe 

club), Mikkel, R-61 (roleplaying club) og Camilla, N-15 (organizer) 

On Tuesday, February 15th, both 

new and old residents have been in-

vited to an informational meeting, 

which took place in the KælderCafé, 

in KL basement.  

The program was filled with presen-

tations of various club presidents 

and representatives of Nybro facili-

ties. Approximately 50 people gath-

ered there, what filled the place up. 

The meeting organizers have made 

sure, that all the presentations have 

been performed in English, so that 

all the residents from abroad could 

also understand all the given infor-

mation. The first speaker was 

Camilla (N-15), the organizer, who 

welcomed everybody and briefly pre-

sented the program of the evening. 

Then Mikkel (J-21) described the 

work of the Residence Council. It 

has two representatives from the 

college on all of the Councils meet-

ings, what gives all the residents an 

opportunity to have an insight into 

Boards work. Later, it was time to 

talk about tenant oriented matters. 

Mathias (O-5) presented his assign-

ments and responsibilities at Nybro, 

as a tenants Spokesman. He also 

encouraged residents to be more ac-

tive and to attend the monthly 

Council meetings. When he finished 

speaking, it was the time to listen to 

Lars Kaj, the main janitor, who 

spoke about the opening hours of his 

office and other practical matters.  

Afterwards, it was time for the pres-

entation of The Board of Complaints, 

which was performed by all four 

members of the Board. They told us, 

that all the residents have a right to 

complain about anything that breaks 

the rules of Nybro. They also pre-

sented us the procedures of making 

a complaint. It has been emphasized 

by them that all the cases are con-

sidered individually, according to the 

circumstances and that the board 

always tries to treat everyone as fair 

as it is possible.  

After the Board, Rasmus (M-49) and 

David (M-55) gave us some informa-

tion about the Motions Club. They 

are not the official presidents of the 

club yet, but they gave us some over-

all information about it. What’s the 

most important, they mentioned how 

to become a member and what is the 

tuition fee. Then it was time for 

Allan (L-3), who takes care of the 

Music Group and is a member of the 

Network Group.  

Continued on the next page... 

 

   NybroTidende 
The intenal gazette at Nybrogård 

BREAKING NEWS: NOW THE NYBROTIDENDE IS ALSO IN ENGLISH! WE START OUT WITH A FEW ARTICLES A MONTH, BUT 

THIS CAN QUICKLY EVOLVE. WE HOPE YOU ENJOY THE READING! 



Continued from previous page... 

The Network Group task is main-

taining the Nybro network and add-

ing the new residents to it (if you are 

one of them, just come by GH base-

ment on Mondays, 20:00-21:00). 

When Alan finished his presenta-

tion, Cecilie (D-5), who works as the 

redactor of the NybroTidende, en-

couraged the residents to join the 

redaction team, because the Gazette 

has been coming out only in Danish 

and it would be better, if there would 

also be the English version. She also 

asked all the people, who like writ-

ing articles or have ideas for the in-

teresting topics to contact her in or-

der to make the Gazette more inter-

esting. Her presentation closed the 

first part of the meeting and begun a 

break, during which all the atten-

dees could eat free pizza and drink 

soda. Ahmed had baked 40 pizzas for 

this occasion, so that everyone could 

start the second part of the meeting 

in a good mood. 

As the pizza had been eaten, Lasse 

(M-59), the president of the Movie 

Club, told us about the cinema room 

in the AB basement. The place is 

equipped with surround sound sys-

tem, a screen and seats to give the 

users a good and cheap cinema ex-

perience.  

His presentation was followed by 

Kuba (D-1), the representative of the 

Nybro football team. He introduced 

us to the team ‘trademark’: the pink 

shirt. He invited everyone interested 

in playing on the team to come to 

one of their trainings and taste the 

atmosphere of the team.  

Nybro also has a Garden group with 

Miia (H-6) as the president. She told 

us that the gardens are situated 

next to the CD and LM kitchens and 

that it was very popular among the 

residents to be a member of this 

group in recent years. 

The Art Club had been the next topic 

in the schedule and the president of 

it, Julia (H-51) presented us the ad-

vantages of using the club’s room. 

The main one was that it is quite 

big, so the members can use the 

space for painting etc. instead of do-

ing that in their own rooms and can 

make some new friendships among 

people with similar interest. 

The chairman of the Canoe club, 

Drude (B-45), also showed up and 

informed the attendees, that she was 

going to retire from being the head 

of the club and that it would be 

great, if someone wanted to replace 

her. She also stressed the need of 

buying the new swimming vests and 

building a few more canoe stations.  

Last person presenting was Mikkel 

(R-61), the president of the Roleplay-

ing club. The club gathers every 

Tuesday evening in the GH base-

ment and they are always open for 

new members who want to partici-

pate. Just contact Mikkel on his e-

mail address. 

The meeting was closed by Camilla, 

who thanked for the attendance. The 

evening turned out to be a success 

and the attendees left satisfied with 

the amount of information provided.  

Translated by Iga, D-1 

Information for the residents at Nybrogård 
NEW CHAIRMAN OF THE BICYCLE 

WORKSHOP 

Please note that we are currently 

lacking a chairman of the bicycle 

workshop.  

The bicycle workshop is located in 

the M-basement and houses cur-

rently 30 members. 

As chairman of the bicycle workshop 

you have the possibility to seek 

funds for new tools and thus make 

better facilities for the club mem-

bers. 

If someone is interested, please show 

up at the next resident council meet-

ing, 

Monday the 7th of March, 19.00 in 

the GH-basement. 

On behalf of the Resident Council 

Mathias Petersen O-05 

TO USERS OF THE INTERNET EX-

PLORER 9 

It has been discovered that installing 

Internet Explorer 9 will break  

the official K-net Utility. 

In case you already installed IE9, 

you might be able to solve the  

problem by uninstalling Internet 

Explorer 9 or using System Restore.  

You can mail us or come in our office 

hours (Mondays 8-9 PM in the GH  

basement) if you need help with this. 

Please let your neighbours know if 

you hear that they have already  

updated to Internet Explorer 9. 

A version of K-Net Utility which 

does not have this problem is on its 

way. 

People with technical interest can 

read more here: 

h t t p : / / w w w . k - n e t . d k / t i k i -

v i e w _ f o r u m _ t h r e a d . p h p ?

comments_parentId=310&forumId=1 

Regards, 

The network group 

 

  

DOGWALKING AT THE DORMITORY 

PROPERTY 

Dear dog and cat owners 

Please walk and play with your dogs 

outside the Nybrogård area. Their  

barking is making noise and will 

often bother your fellow residents. 

And catowners: please show consid-

eration to your neighbours and do 

not leave your cat standing outside 

the door when it wants to get in. 

This can be a problem, as your fellow 

residents may be bothered with its  

continuous miawing, especially dur-

ing evenings and nights. 

Failure to comply with these regula-

tions is a breach of subsection 5 of  

section 8 of the house rules. 

Thanks in advance, 

Best regards, 

The Board of Complaints 
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http://www.k-net.dk/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=310&forumId=1
http://www.k-net.dk/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=310&forumId=1
http://www.k-net.dk/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=310&forumId=1


Tirsdag den 15. februar var alle 

beboere – nye såvel som gamle – in-

viteret til informationsmøde i Kæl-

derCaféen. Programmet for aftenen 

var tæt pakket med oplæg fra mange 

af de frivillige klubformænd og an-

dre repræsentanter for kollegiets 

organer.  

I alt var ca. 50 mennesker samlet i 

KælderCaféens lokaler under JK, og 

der var derfor godt fyldt op både på 

stolerækkerne, bagved og i baren. 

Ved dette møde var det blevet be-

stemt, at alle talere skulle holde 

deres oplæg på engelsk af hensyn til 

de udvekslingsstuderende, der måt-

te sidde blandt publikum. Første 

taler var arrangør Camilla, N-15, 

der bød forsamlingen velkommen og 

kort fortalte om aftenens program. 

Herefter kom bestyrelsesformand, 

Mikkel, J-21, på podiet for at be-

skrive bestyrelsens arbejde for kol-

legiet. Bestyrelsen har to repræsen-

tanter fra kollegiet med til alle be-

styrelsesmøder, og på den måde får 

vi som beboere også mulighed for at 

få indsigt i bestyrelsens arbejde. 

Efter Mikkels præsentation af be-

styrelsen var det tid til at høre be-

boerrådsformand, Mathias, O-5, 

fortælle om det beboerdrevne råds 

mange opgaver og initiativer på 

kollegiet. I samme ombæring fik 

han også givet en opfordring til de 

gange, hvor der endnu ikke er re-

præsentanter, om at finde en repræ-

sentant og dermed få mulighed for 

indflydelse ved de månedlige bebo-

errådsmøder. Da beboerrådsforman-

den havde talt færdig, var det blevet 

tid til at høre lidt om arbejdet for 

kollegiets ansatte, De Blå Mænd, og 

her var Lars Kaj kommet forbi for 

at holde oplæg. 

Næste oplæg handlede om klage-

nævnet, og her var alle fire medlem-

mer af nævnet mødt op for at for-

tælle. De gjorde blandt andet op-

mærksom på kollegianernes ret til 

at klage, og de fortalte lidt nærmere 

om proceduren. Især lagde de vægt 

på, at de var underlagt tavsheds-

pligt, og at ingen af medlemmerne i 

klagenævnet ville behandle klager 

fra deres egen gang. På den måde 

sikrede de, at alle vil få den samme 

behandling i en klagesag. 

Da klagenævnet havde talt færdig, 

kom Rasmus, M-49, og David, M-55, 

og fortalte om motionsklubben. 

Drengene er endnu ikke officielt 

formænd for motionsklubben, men 

har mere eller mindre overtaget 

styringen og kunne derfor blandt 

andet fortælle om klubbens inven-

tar og måden at blive medlem på. 

Herefter fortalte Allan, L-3, om hen-

holdsvis musikrummet og net-

værksgruppen. Netværksgruppen 

arbejder med at vedligeholde kolle-

giets netværk, og det er også dem, 

der opretter nye beboere i systemet. 

Hvis du er ny beboer og ikke har 

adgang til internettet endnu, skal 

du bare møde op i GH-Kælderen på 

mandage 20-21, så bliver du opret-

tet med det samme. Allan er, ud 

over at være medlem af netværks-

gruppen, også formand for musik-

rummet, hvilket han også kort for-

talte lidt om. 

Efter Allans oplæg fortalte under-

tegnede kort om NybroTidende, og 

der blev opfordret til, at interessere-

de skulle melde sig på banen som 

oversættere af bladet, så også en-

gelsksprogede kollegianere kunne 

læse med. Herefter var der hentet 

gratis pizza og sodavand til alle 

fremmødte. Ahmed havde bagt 40 

pizzaer i dagens anledning, så alle 

kunne blive mætte inden anden 

halvdel af mødet gik i gang. 

Fortsættes på næste side... 

Intromøde for nye beboere 
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Fra øverst højre: Mikkel, J-21 (bestyrelsen), Mathias, O-5 (beboerrådet), Lars Kaj (inspektør), Klagenævnet, 

Rasmus, M-49 og David, M-55 (motionsrummet), Allan, L-3 (netværksgruppen og musikrummet), Lasse, M-59 

(filmklubben), Jacob, D-1 (fodboldklubben), Miia, H-6 (havegruppen), Julie, H-51 (kunstklubben), Drude, D-45 

(kanolauget), Mikkel, R-61 (rollespilsklubben) og Camilla, N-15 (arrangør) 



… Fortsat fra forrige side 

Da pizzaerne var spist kom film-

klubformand Lasse, M-59, på banen 

og fortalte om den populære film-

klub, hvor medlemmerne kan benyt-

te faciliteterne i AB-Kælderen med 

surroundsound, lærred og flysæder, 

som alt sammen er med til at give 

en god og billig biografoplevelse. 

Også fodboldklubbens repræsentant 

var blandt oplægsholderne, og her 

fortalte Kuba, D-1, blandt andet om 

kollegianerklubbens lyserøde spil-

lertøj, der i mange år har været 

Nybrogård Kollegiets fodboldholds 

varemærke. Fodboldklubben er også 

tilmeldt kollegieturneringen i år, så 

alle interesserede er velkomne til at 

komme til uforpligtende prøvetræ-

ning. 

Kollegiet er også så privilegeret at 

have en havegruppe. Formanden 

Miia, H-6, fortalte ironisk, hvordan 

hendes plan med nye medlemmer 

var at gøre dem til hendes slaver. 

Haverne ligger ud for køkkenerne 

ved CD og LM, og de har i de sene-

ste år været meget populære for 

kollegianerne. 

Kunstklubben var næste emne i 

talerækken, og her fortalte formand 

Julie, H-51, om fordelene ved at ha-

ve et rum til sit malergrej, så man 

ikke behøver klemme mere end højst 

nødvendigt ind på de begrænsede 

kvadratmetre på kollegieværelserne. 

Også formanden for kanolauget, 

Drude, B-45, kom forbi. Hun fortal-

te, at hun selv var afgående og der-

for søgte en ny formand, der kunne 

være med til at føre den gode traditi-

on med kanoer på kollegiet videre. 

Blandt andet var der brug for indkøb 

af nye veste, og så trængte holderne 

til kanoerne til at blive udskiftet 

snarest. 

Sidste mand på podiet var rollespils-

formand, Mikkel, R-61, der kunne 

fortælle om kollegiets nyest oprette-

de klub. De spiller hver tirsdag aften 

i GH-Kælderen, og alle interesserede 

er velkomne til at sende en mail til 

Mikkel, så de kan være med. 

Til sidst rundede Camilla mødet af 

og takkede for fremmødet. En lang 

aften med megen information var nu 

slut, og det så ud til, at de fremmød-

te havde været tilfredse med udbud-

det. 

Cecilie, D-5 

 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde mandag d. 7. marts 2011 

KælderCaféen  

5. Forslag om KælderCaféen skal 

laves til en foreningsbar.  

B) Multibanen  

C) Ny formand for motionsrummet  

1. Rasmus M49 stiller op som for-

mand og David M55 stiller op som 

næstformand  

D) Forebyggelse af indbrud  

1. Forbedring af værelsesdøre  

2. Dørtelefoner så yderdøre kan lå-

ses  

E) Cykeloprydning  

1. Forslag om to cykeloprydninger 

om året, en i april og en i oktober  

F) Ny formand for Kano og Kajak-

klubben  

1. Ask G03 stiller op som ny for-

mand  

G) Havegruppen ansøger om et skab 

i et af kælderrummene til læring af 

æbler og sylteglas.  

H) Fodboldklubben  

1. Budget  

I) Nybrofestival  

J) Cykelværkstedet  

1. Der søges en ny formand til cykel-

værkstedet. Interesserede opfordres 

til at møde op på beboerrådsmødet  

2. Cykelværkstedet ansøger om ca. 

300kr til erstatning af værktøj som 

er i stykker.  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering 

om beboerrådsmedlemmer der træ-

der ud af Beboerrådet.  

10) Evt.  

11) Ny mødedato  

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

nina_sig@hotmail.com, senest tirs-

dag den 1. februar.  

Vel mødt!  

  

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 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den for det næste.  

8) Indkomne punkter:  

A) KælderCaféen  

1. Forslag om at KælderCaféen laves 

om til et beboerrum  

2. Ny bestyrelse  

3. Forslag til hvordan KælderCaféen 

skal køres fremover  

4. Forslag om der skal hyres en revi-

sor til at hjælpe med regnskabet i 
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Thomas, C-22, er ny nøgleperson, 

og i den forbindelse har jeg stillet 

ham et par spørgsmål, så I kan lære 

ham lidt bedre at kende. 

Hvor længe har du boet på kollegiet? 

Jeg har boet her i 2 år til sommer. 

Hvad studerer du? 

Jeg studerer elektroteknologi ude 

på DTU på mit 4 semester. 

Hvorfor vil du gerne være nøgleper-

son? 

Jeg havde lidt brug at få lidt ekstra 

penge ved siden af min SU, og dette 

var en rigtig god måde at gøre det 

på. Det er jo meget fleksibelt, men 

dog er det også meget random om 

der noget "arbejde". 

Er du nem at få fat i på alle tider? 

Ja da! Jeg har valgt at oplyse mit 

mobil nr. og er altid til at få fat på, 

da det jo er noget, man altid har på 

sig. Og hvis jeg er her på kollegiet 

og ikke så står med en aflevering 

eller lign. til næste dag, er jeg altid 

frisk på at hjælpe folk, da jeg selv 

ved hvor nederen det er at have 

smækket sig ude. 

Thomas kan nås på 22 61 27 79. 

Ny nøgleperson 



...fortsat fra side 5 

Her spiller de forskellige kollegier 

mod hinanden, og det er primært 

kollegiernes egne beboere der spiller 

alle kampe for de forskellige hold. 

Turneringsomkostningerne for FC 

Nybro bliver betalt af kollegiet, og 

den eneste udgift som spiller, er et 

beløb svarende til 50,-, som går til at 

dække små sociale arrangementer 

samt hasteindkøb såfremt noget vig-

tigt går i stykker. 

Hvad kræves der af forkundskaber 

for at kunne spille på holdet? 

Eftersom holdet er et kollegiehold, er 

alle velkomne, uanset niveau. Det 

vigtigste er, at man har lyst til at 

spille med, og at man er indstillet på 

at gøre sit bedste. Man er altid vel-

kommen til at møde op til en eller 

flere træninger for at se holdet an, 

uden at det på nogen måde er bin-

dende. 

NB! Teksten vil være på engelsk i 

næste udgave af NybroTidende. 

Cecilie, D-5 

I de seneste måneder har mange be-

boere haft den slette fornøjelse at få 

besøg af en tyv, og flere har fået stjå-

let computere via et smadret vindue 

eller en indsparket dør.  

Derfor har politiet været på overar-

bejde for at fange synderen, og nu 

ser det endelig ud til at have givet 

pote. For to uger siden anholdt politi-

et nemlig en mand, som de mener, 

har stået bag de mange indbrud og 

indbrudsforsøg her på Nybrogård 

Kollegiet.  

Manden er anholdt på sin bopæl, 

men desværre fandt politiet ingen 

tyvekoster hos ham. Tyvekoster som 

computere er relativt lette at omsæt-

te, så det har højst sandsynligt ikke 

taget ham lang tid at få solgt dem 

videre.  

Det er desværre ikke noget nyt med 

indbrud på kollegier, og især i jule-

dagene er der øget risiko. Den sene-

ste jul blev bl.a. Sigurd Schytz-

kollegiet i Helsingør ramt af seks 

anmeldte indbrud fra juleaftensdag 

til 2. juledag. Også her var målet 

elektronik (lokalavisen.dk).  

Grønjordskollegiet på Amager mel-

der også om et øget antal indbrud i 

den seneste tid (gjk.dk), ligesom der 

på Nørholm Kollegiet i Kibæk i fe-

bruar fik besøg af indbrudstyve 

(aoh.dk). 

Forhåbentlig vil vi nu ikke se mere 

til tyveknægten herude, men det er 

alligevel vigtigt at være opmærksom 

og fx sørge for at låse sin dør, når 

værelset forlades. 

Cecilie, D-5 

Information til beboere på Nybrogård Kollegiet 

Formodet indbrudstyv anholdt af politiet 

NY FORMAND FOR CYKELVÆRKSTE-

DET SØGES 

Cykelværkstedet er placeret i M-

kælderen og rummer i øjeblikket ca. 

30 medlemmer.  

Som formand for cykelværktøjet har 

du mulighed for at søge midler til 

nyt værktøj mv. og således gøre faci-

liteterne for klubbens medlemmer 

endnu bedre. 

Hvis nogle kunne være interesserede 

i denne post, bedes I møde op på det 

næst kommende beboerrådsmøde, 

mandag d. 7/3, kl. 19.00 i GH-

kælderen. 

På vegne af Beboerrådet 

Mathias Petersen O-05 

TIL BRUGERE AF INTERNET EXPLO-

RER 9 

Det officielle K-net Utility holder pt. 

op med at virke hvis du  

installerer Internet Explorer 9. 

Hvis du allerede har installeret In-

ternet Explorer 9 kan du muligvis  

løse problemet ved at afinstallere 

Internet Explorer 9 eller ved hjælp  

af Systemgendannelse. Du kan mai-

le os eller kommer i vores kontortid  

(mandag 8-9 PM i GH kælderen), 

hvis du har brug for hjælp med det-

te. 

Fortæl venligst dette til dine naboer, 

hvis du hører, at de allerede har  

opdateret til Internet Explorer 9. 

En version af K-Net Utility som ikke 

har dette problem, er på vej. 

Folk med teknisk interesse kan læse 

mere her: 

http://www.k-net.dk/tiki-

view_forum_thread.php?

com-

ments_parentId=310&forumId=1 

 

Med venlig hilsen 

Netværksgruppen 

HUNDELUFTNING PÅ KOLLEGIETS 

AREALER 

Kære hunde- og katteejere 

Når det kommer til hunde, bedes I 

lufte og lege med jeres hunde uden-

for kollegiets område. 

Det skyldes at Jeres kære hunde, i 

deres glæde og legesyge, 'støjer' ved  

bjæffen og gøen hos de omkringlig-

gende beboere på kollegiet, når I går  

ved fællesarealerne. 

Dette er i henhold til Ordensregle-

ment for Nybrogård kollegiet §8 stk. 

5 og stk. 10 

Hvad angår katteejere bedes I tage 

hensyn til naboer, fordi det hænder  

at kattene står udenfor døren og mi-

aver/piver, når de gerne vil ind. 

Det er særligt til gene om aftenen, 

når folk er gået i seng, og desuden  

ikke i overensstemmelse med Or-

densreglementet jf. §8 stk. 5. 

Med venlig hilsen 

Klagenævnet 
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I cykelværkstedet kan du lave din cykel, 

så du ikke skal bruge penge på dyre 

forhandlere, eller helt opgiver at få den 

lavet, så den ender på cykeloprydningen 

http://www.k-net.dk/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=310&forumId=1
http://www.k-net.dk/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=310&forumId=1
http://www.k-net.dk/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=310&forumId=1
http://www.k-net.dk/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=310&forumId=1


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 

Mikkel, J-21 

Camilla, N-15 

Jonas, D-59 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Drude, B-45 

      Amanda, A-21 (sup.)  

AB-lige      Søren, B-50 

           

CD-ulige    Jonas, D-59  

      Lasse, C-23 (sup.)     

CD-lige      Thomas, C-22 

      Casper, D-64 (sup.)  

EF-ulige     Philip, F-47 

          

EF-lige 

     

GH-ulige     

     

GH-lige      Thomas, G-26 

          

JK-ulige     Miranda K63 

          

JK-lige         

     

LM-ulige     Lasse, M-59 

       Bjarne, L-17 (sup.)   

LM-lige        

           

NO-ulige     Lærke, N-37 

       Cecilie, O-47 (sup.)  

NO-lige       Atle, O-56 

       Daniel, N-40 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 

       Kasper, P-31 (sup.)  

PR-lige       Casper, P-18 

     

ST-ulige      Mathias, O-05 

           

ST-lige        Lasse, C-21 

           

Lejligheder 

C, D, G       Cecilie, D-5 

       Jakob, C-3 (sup.)  

H, L           

M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 

skal være sekretær Nina, C-23, 

nina_sig@hotmail.com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Administration 

Kasserer 

Anders, D-07 

a_jonasen@hotmail.com 

Beboerrådssekretær 

Nina, C-23 

nina_sig@hotmail.com 

Revisorer 

 

 

NybroTidende 

Cecilie, D-05      

tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/

fremleje 

Kontortid mandag kl. 21-22 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 

 

 

 

Klubber 

Kanolauget  Musikrum 

Drude, B-45  Allan, L-03 

Kunstklub  Havegruppen 

Julie, H-51  Miia, H-06 

Hundeklub  Cykelværksted 

Line og Janus, M-01  

Bryggerklub  Motionsrum 

Kristian, C-20  Daniel, M-6 

   Jens Christian, H-3 

Filmklub  Fodboldklub 

Lasse, M-59  Jakob, C-3 

Qi Hu, M-41  Kuba, D-1 

Rollespilsklub 

Mikkel, R-61 

Service 

Nøgleordning   

Mikkel, J-21  Bordtennis/hockey 

Tlf: 46 97 (45 21) CD-Kælderen 

Mik, R-49  Cykelværksted 

Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

Thomas C-22   Klapstole 

Tlf: 22 61 27 79  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 

KælderCaféen er pr. 30.11.2010 blevet lukket, da 

der ikke blev fremvist regnskab ved det aftalte 

Beboerrådsmøde. 

 

På Beboerrådsmødet i februar blev det besluttet at 

forlænge den midlertidige lukning foreløbigt frem 

til næste Beboerrådsmøde, hvor KælderCaféen har 

holdt generalforsamling. 

 

Med venlig hilsen 

Beboerrådet 

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 

Hvem skabte parfumen ’No. 

5’? 

 

Hvad kaldes personer, der 

mødes for at dyrke nøgenhed 

og friluftsliv? 

Hvem var frontfigur i rock-

gruppen Røde Mor? 

Hvilken Nobelpris modtog 

Aage Bohr i 1975? 

Hvem slog i 1991 Bob Bea-

mons 23 år gamle verdensre-

kord i længdespring? 


