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NybroTidende 

MILD VINTER MED MASSER AF VAND - Denne vinter har vi ikke haft samme lave tempe-
raturer som sidste vinter, og der har heller ikke været meget sne - endnu. Til gengæld 
har vi fået en del vand, og det kan mærkes på de små stier rundt om søerne. Billedet 
her er fra Lyngby sø, hvor vandet ofte ligger i store pytter, så det er nærmest umuligt at 
komme tørskoet forbi. Nu bliver stierne løbende lappet, så vandet ikke overtager. 

Februar 2012 

OM NETVÆRKET PÅ NYBROGÅRD 
KOLLEGIET - De sidste måneder har 
flere kollegianere haft problemer 
med at logge på K-Net i eftermid-
dags– og aftentimerne. Det har fået 
netværksgruppen på overarbejde, og 
her kan du læse en forklaring.           

Side 6 

NYTÅRSFESTER PÅ KOLLEGIET - 
Årsskiftet bringer altid gode fester 
med sig, og dette årsskifte har ikke 
været en undtagelse. Flere af gange-
ne holdt fester her på kollegiet, og i 
bladet kan du læse mere om nogle af 
dem. 

Side 8-9 

NYT FRA KANOKLUBBEN - Selvom 
sneen og kulden har lagt sig som en 
dyne på søen for øjeblikket, er kano-
klubbens formand i fuld gang med 
at forberede den kommende sejlsæ-
son. Læs om nogle af de mange til-
tag, der er planlagt for 2012. 

Side 11 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

Klagenævnet         
informerer 

Kære hundeejere 

I bedes lufte jeres hunde 
uden for kollegiets om-
råde. Det er jeres ansvar, 
at hundene ikke er til gene 
for kollegiets beboere. 

Husk derudover at holde 
din hund i snor. 

Hvis I ikke overholder 
ovenstående er det et brud 
på Ordensreglementet for 
Nybrogård kollegiet §8 stk. 

5, 9 og 10. 

På forhånd tak! 

Med venlig hilsen 
Klagenævnet 

 
 

Næste 
Beboerrådsmøde 
Mandag d. 6. februar 2012 
Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Har du lyst til at hjælpe en medkollegianer 
og hans kollegiekat? 

Lars Kaj informerer 
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Fakta om             

NybroTidende 

• Ansvarshavende redaktør 

Cecilie Kristiansen (D5) 

• E-mail: tidende@nybro.dk 

• Udkommer en gang om måne-
den senest fire dage før næste 
beboerrådsmøde. 

• Deadline for indlæg: den 20. i 
hver måned 

• Oplagstal: ca. 150 

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

Nye kanaler 
Her er de nye analoge og digitale 
kanalnumre og frekvensnumre fra 
Dansk Digital Center A/S på Bag-
sværdvej. De nye kanaler er nu 
tilgængelige og klar til at blive in-
stalleret. 

 

Analoge kanaler  
 

DR1 Ny S11  231 25 MHz  

TV2 Ny S12  238 25 MHz  

DR2 Ny S13  245  25 MHz 

Dr Update S14 252 25 MHz 

Dr K  S25  335 25 MHz 

Dr Ramasjang S26 343 25 MHz 

Dr HD S27  351 25 MHz 

 

 
Hvis du har spørgsmål til opsæt-
ningen, er du velkommen til at 
komme forbi i kontorets åbningstid 
mandag kl. 16:00-18:00, tirsdag til 
fredag kl. 07:30-09:00 eller første 
hverdag i måneden kl. 17:00-18:00. 

 

Digitale kanaler (DVB-T)  
 

Digital DR1, DR2, DR Update, og 
TV2 (efter d11/1 S21)* 

Digital DR HD, DR k, DR rama-
sjang, (efter d11/1 S22)* 

 

*DVB-T  64 QAM 8 Mhz. 

 

Lars Kaj 

Fister er en kastreret hankat på 7 
år, som siden han var 2 måneder 
gammel har levet som kollegiekat her 
på Nybrogård Kollegiet; først hos en 
veterinærsygeplejerske indtil han var 
fire, og nu i min varetægt gennGill 
Sans MT 

em snart tre år. Han er kælen og 
nem at have med at gøre. 

Jeg er rigtig glad for Fister, og jeg 
ønsker ikke at afgive mit ejerskab af 
ham, når jeg rejser til Japan fra juni 
2012 til januar 2013. Fister lider og-
så af gigt og skal på et tidspunkt ope-
reres for det. Operationen vil forlæn-
ge hans liv, men den koster omkring 
12.000 kr. Heldigvis betaler hans 
forsikring, som det ser ud nu. Flyttes 
forsikringen, stiger præmien eller 
operationen dækkes ikke længere. 

Derfor har jeg brug for en kat-
teelskende kollegianer, der ikke har 
kat i forvejen, men som har lyst til at 
prøve at have det, som kan tage sig af 
Fister i det halve år, jeg er væk. Jeg 
betaler naturligvis for alle omkost-
ninger, hvilket vil sige mad, katte-
grus, vaccine, forsikring og eventuelt 
andre udgifter, som ikke dækkes af 
hans forsikring i den periode, jeg er 
ude at rejse. 

Hvis du er inte-
resseret, kan du 
sende mig en e-
mail på mwahl-
green@gmail.com 
eller ringe på mo-
bilnummer 25 14 
49 14. 

Jeg håber på at 
høre fra en af jer. 

 

Mange hilsner 

Mikkel, J21 

Fister, kollegiekat,  
kastreret, 7 år: 

Jeg er en venlig, velopdragen, ren-
lig og kælen kat, som savner nogen 
til at tage sig af mig, når min ejer 
er væk fra mig i kortere eller læn-

gere perioder. 

Jeg er nem at omgås og er min egen 
herre, uden at det betyder, at jeg 
ikke kan lide at blive kløet under 
hagen eller kløet let på maven. Alt 
jeg kræver, er en smule mad og 
vand to gange om dagen og ligele-
des adgang til at komme udenfor 

fra tid til anden. 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Der var fremmødt 29 til mødet.  

Ad 1) Jonas er valgt til ordstyrer og 
dansk er valgt til sprog for mødet. 
Dagsordenen for mødet er godkendt.  

Ad 2) Beboerrådets beretning fra 
det forløbende år.  

Kollegiets bar KælderCaféen er 
kommet op og køre igen med ny be-
styrelse.  

Multibanen er desværre blevet hen-
lagt. Der allerede lagt et stort styk-
ke arbejde i denne, men ingen har 
desværre ville overtage projektet 
endnu.  

Der er blevet oprette 2 x Grønt Kol-
legium i stedet for 1.  

Der er blevet afholdt Nybrofestival, 
som blev yderst vellykket.  

Til sidst har der været gang i et pro-
jekt omkring terrassefornyelse, hvor 
mange af kollegiets beboere har væ-
ret med til at renovere terrasserne 
på kollegiet.  

Ad 3) Kollegiets driftsregnskab fra 
det forløbende år.  

Driftsregnskabet er omdelt i post-
kasser og fremlagt på mødet. Der er 
underskud på 142.633kr, som dæk-
kes af de sidste års overskud. Dette 
skyldes bl.a. at energipriserne er 
steget, administrationen hos KAB er 
steget, løn til ejendomsfunktionæ-
rerne (de blå mænd), da de sidste 
vinter brugte flere timer end forven-
tet på at rydde sne, beboerfacilite-
ter, samt diverseposten er steget. 
Under diverse hører lejeledighed, 
folk der ikke betaler når de flytter 
og antenneudvidelse.  

Der er en række indkomster der er 
mindre end budgetteret. Der har 
været tab af leje, mistet renter og 
kursgevinster og vaskeriet har ikke 
haft så stor indkomst som forventet.  

Der har også været en række udgif-
ter der er mindre end budgetteret. 
Her under er vandpost, renovation, 
forsikring, rengøring, alm. vedlige-
holdelse og fastnettelefon.  

Yderligere har der i år været en eks-
tra indtægt fra mobilmasten. Denne 
skal bruges til driftslige gøremål.  

Regnskabet blev godkendt af de 
fremmødte.  

Ad 4) Valg af kollegianere til besty-
relsen.  

Der skal vælges et ordinært medlem 
til en 2-årig periode og en suppleant 
til en 1-årig periode.  

Andreas D52 stiller op som ordinært 
medlem, Thomas C22 stiller op som 
suppleant og Amanda A21 stiller op 
til begge dele.  

Andreas er enstemmigt valt som 
ordinært medlem.  

Thomas C22 er valgt som suppleant 
med 18 stemmer.  

Camilla N15 forsætter som ordinært 
medlem indtil beboermøde næste år.  

Ad 5) Valg af formand til Beboerrå-
det samt Beboerrådsrepræsentanter 
og supleanter.  

Mathias O5 træder tilbage som for-
mand for beboerrådet. Jonas D59 
stiller op og er derfor valgt som ny 
formand for beboerrådet.  

Der er blevet fortaget en gennem-
gang af Beboerrådsmedlemmerne 
fra gangene og lejlighederne på kol-
legiet. Listen ser nu således ud:  

AB-ulige: Jeppe B59, Amanda A21  
AB-lige: Thomas B64, Simon A26  
CD-ulige: Jonas D59, Marina D49  
CD-lige: Thomas C22, Samuel D46  
EF-ulige: INGEN  
EF-lige: INGEN  
GH-ulige: Lasse C21  
GH-lige: Thomas G26*  
JK-ulige: Maria J34, Mikkel J21  
JK-lige: INGEN  
LM-ulige: Christian M61, Qi M41  
LM-lige: INGEN  
NO-ulige: Lærke N37, Cecilie O47  
NO-lige: Nikolaj N16, Atle O56  
PR-ulige: Kaster P31, Mikkel R61*  
PR-lige: INGEN  
ST-ulige: Mathias O5*  
ST-lige: Thomas T64*  
CDG-lejligheder: Cecilie D5  
HL-lejligheder: Hallur L10  
MOS-lejlighederne: Majbritt S05  

Markeret med * er repræsentanter 
der skal følges op på. Dette står den 
nye beboerrådsformand Jonas D59 
for.  

Ad 6) Indkommende forslag  

6A) Prisstigning hos K-net  

Der vil ske en prisstigning fra 
12,5kr til 14,5 kr. Dette skyldes en 
prisstigning hos en underleveran-

dør.  

6B) Information omkring betaling 
til forbrug i fælleskøkkenerne for 
lejlighederne.  

Det er blevet besluttet, på sidste 
bestyrelsesmøde, at lejlighederne 
stadig skal betale til forbrug i fæl-
leskøkkener. Det er grundet med at 
det er en del af solidariteten på et 
kollegie. Yderligere vil en opdeling 
fører til en øget udgift for kollegiet, 
da alle kontrakter, nøgler mv. skal 
laves om. Hvis der skal til at deles 
op efter enkelt og dobbeltlejemål 
skal hele strukturen ændres, hvilket 
vil føre et en øget administration. 
Desuden kan der argumenteres for 
at andre delte udgifter også bør de-
les op, eksempelvis Copy-Dan-
udgiften, hvilket egentlig bør opkræ-
ves pr. køkken, men i øjeblikket de-
les ligeligt mellem alle beboere.  

Mange beboere i lejlighederne er 
ikke tilfredse med denne beslutning, 
da der ikke bør blandes andre tal 
ind i det, og yderligere føler lejlighe-
derne sig ikke altid velkommende i 
deres respektive køkkener. Solidari-
tetsprincippet er desuden brudt da 
betalingen til el og varme allerede er 
delt op. Flere lejlighedsbeboere øn-
sker derfor beslutningen gendrøftet 
på bestyrelsesmøde d. 12.12.11. Hvis 
beslutningen ikke laves om ønskes 
det, at der bliver nedskrevet nogle 
regler, så alle, både lejligheder og 
fælleskøkkener, er klar over hvad 
lejlighederne har lov til i forbindelse 
med fælleskøkkenerne.  

I bilag 1 ses referat fra bestyrelses-
mødet omkring dette punkt.  

Ad 7) Evt.  

El og varmeregnskab. Der bliver 
ikke givet kompensation til de af 
kollegiets beboere der har flere yder-
væge og dermed bruger mere varme, 
både gældende for værelser og lejlig-
heder. Dette er grundet solidaritet, 
og at det yderligere vil koste 
36.000kr til varmeberegning, hvilket 
bestyrelsen ikke vil betale.  

Ad 6) Indkommende forslag  

6A) Prisstigning hos K-net  

Der vil ske prisstigning fra 12,5kr til 
14,5 kr. Dette skyldes en prisstig-
ning hos en underleverandør.  

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboermøde onsdag den 7. december 2011 
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...fortsat fra forrige side 

6B) Information omkring betaling til 
forbrug i fælleskøkkenerne for lejlig-
hederne.  

Det er blevet besluttet, på sidste be-
styrelsesmøde, at lejlighederne sta-
dig skal betale til forbrug i fælles-
køkkener. Det er grundet med at det 
er en del af solidariteten på et kolle-
gie. Yderligere vil en opdeling fører 
til en øget udgift for kollegiet, da alle 
kontrakter, nøgler mv. skal laves om. 
Hvis der skal til at deles op efter en-
kelt og dobbeltlejemål skal hele 
strukturen ændres, hvilket vil føre et 
en øget administration. Desuden kan 
der argumenteres for at andre delte 
udgifter også bør deles op, eksempel-
vis Copy-Dan-udgiften, hvilket 
egentlig bør opkræves pr. køkken, 
men i øjeblikket deles ligeligt mellem 
alle beboere.  

Mange beboere i lejlighederne er ik-
ke tilfredse med denne beslutning, 
da der ikke bør blandes andre tal ind 

i det, og yderligere føler lejligheder-
ne sig ikke altid velkommende i de-
res respektive køkkener. Solidari-
tetsprincippet er desuden brudt da 
betalingen til el og varme allerede er 
delt op. Flere lejlighedsbeboere øn-
sker derfor beslutningen gendrøftet 
på bestyrelsesmøde d. 12.12.11. Hvis 
beslutningen ikke laves om ønskes 
det, at der bliver nedskrevet nogle 
regler, så alle, både lejligheder og 
fælleskøkkener, er klar over hvad 
lejlighederne har lov til i forbindelse 
med fælleskøkkenerne.  

Vedhæftet er referat fra bestyrelses-
mødet omkring dette punkt. 

Ad 7) Evt.  

El og varmeregnskab. Der bliver 
ikke givet kompensation til de af 
kollegiets beboere der har flere yder-
væge og dermed bruger mere varme, 
både gældende for værelser og lejlig-
heder. Dette er grundet solidaritet, 
og at det yderligere vil koste 
36.000kr til varmeberegning, hvilket 

bestyrelsen ikke vil betale.  

Der stilles forslag om en årlig kon-
kurrence om hvilket køkken der har 
det laveste energi/varmeforbrug. 
Dette kan evt. gøre under Grønt 
Kollegium. Der udarbejdes et for-
slag og det tages op på næste bo-
boerrådsmøde.  

Det forslås at indkaldelse og refera-
ter til beboerrådsmøder også bliver 
sendt ud på engelsk på fællesmail. 
En sådanne version findes allerede 
i Nybrotidende, men det er ikke alle 
der læser dette. Derfor vil der nu 
blive sendt en indkaldelse og et re-
ferat ud på engelsk, dog først når de 
er blevet oversat til NybroTidende. 
Derfor bliver det danske og det en-
gelske referat/indkaldelse sendt ud 
på to forskellige tidspunkter.  

Der søges flere frivillige til at hjæl-
pe til Grønt Kollegium. Gerne folk 
der har idéer til konkurrencer eller 
lignende.  

Tak for god ro og orden!  

Bilag 1 til punkt 6a 

1. Principiel beslutning om solida-
risk fordeling af udgifter 

Fordelingsregnskab varme, el og andre 

områder  

I forbindelse med renovering af varme-
central og elinstallationer blev der op-
sat målere til individuel afregning af 
varme og el. De var en del af det samle-
de projekt som oprindeligt blev god-
kendt at beboerne. 

I byggeudvalget blev der fra kollegia-
nernes side lagt vægt på, at forbruget i 
fælleskøkkenerne skulle fordeles 
blandt samtlige boliger i den aktuelle 
boligfløj. Det medførte helt naturligt en 
del registreringsarbejde, men opgaven 
blev løst af KAB’s energiområde, og 
den samlede fordeling er udarbejdet på 
det grundlag. 

Denne praksis har dog medført en mas-
siv kritik fra 2-rums boligerne, der 
ikke finder det rimeligt, at de skal 
medvirke til at betale for forbruget i 
fælleskøkkenerne. Argumentet er, at 
lejlighederne har eget køkken og man 
derfor sjældent eller slet ikke kommer i 
fælleskøkkenerne. 

Det fremgår af evalueringen andet 
sted, at i alt 57 af 68 2-rums boliger 
har indsendt klage over fordelingsregn-
skabet. En klage der p.t. behandles i 
huslejenævnet. Resultatet kendes altså 
endnu ikke. 

Det rejser dog spørgsmålet om der – 
uanset huslejenævnets afgørelse - skal 

ændres på fordelingsprincippet. Skal 2-
rumsboliger undtages fra det solidari-
ske princip i forhold fordeling af for-
brug på fælleskøkkenerne? 

Netop i relation til 2-rums boligerne 
rejser der sig et eksempel på anden 
problemstilling i forhold til fordeling af 
konkrete omkostninger. CopyDan-
afgifter opkræves og afregnes således 
for hver eneste selvstændige bolig i 
Danmark. En selvstændig bolig i den 
sammenhæng er defineret ved at der er 
et selvstændigt køkken. 

Nybrogård Kollegiet som helhed afreg-
ner således for 68 2-rumsboliger, hvor 
der er selvstændigt køkken samt for 36 
fælleskøkkener. Det samlede beløb er 
herefter traditionelt blevet fordelt via 
det fælles antenneregnskab til samtli-
ge 537 boliger efter et solidarisk prin-
cip. Såfremt der ændres på dette prin-
cip vil 2-rums boligerne blive opkrævet 
med ca. 330 kr. pr. år. 

Konsekvenser for lejekontrakter 

Af lejekontrakten fremgår under punkt 
1: 

Driftsudgifter ved fællesindretnin-

ger 

Såfremt der findes fællesindretninger, 

hvis driftsudgifter ikke afholdes over 

lejen, skal lejeren betales en forholds-

mæssig andel i udgiften ved denne 

drift. Forestås driften af fællesindret-

ninger o. lign. af f.eks. en kollegianer-

forening, der afholder udgiften af med-

lemskontingent, er ikke-medlemmer 

pligtige at refundere foreningen et af 

udlejeren fastsat beløb, svarende til 

den del af kontingentet, som medgår 

hertil. Betalingen hertil erlægges må-

nedsvis forud sammen med lejen. 

Brydes med det solidariske princip vil 
det få konsekvenser for alle indgåede 
lejekontrakter. 

Desuden er det ifølge KABs juridiske 
afdeling stærkt tvivlsomt om der er 
lovgrundlag for at foretage ændringer, 
der fritager nogle lejere for at betale 
for udgifter til fællesarealer. 

Det må i givet fald bero på en nærme-
re juridisk undersøgelse. 

Indstilling 

Det indstilles, at der tages stilling til 
fordelingen af udgifter. 

Bjarne B. Andreasen, der havde meldt 

afbud til mødet, havde forud givet sin 

mening til kende i mail. 

Det blev oplyst på mødet, at Bjarnes 

holdning var at gøre op med det soli-

dariske princip. 

Efter en længere meningsudveksling 

besluttede bestyrelsen generelt at beva-

re det solidariske princip. 

Det betyder, at 2-rums boliger fortsat 

skal indgå i fordeling af energiudgifter 

til fælleskøkkenerne. 

Bestyrelsen ønsker en præcisering af 

fremtidige lejekontrakter for 2-rums 

boliger, således at det fremgår, at de 

har fuld adgang til fælleskøkkenet, der 

er tilknyttet blokken, og kan få udleve-

ret nøgle dertil. 



SIDE 5 NYBROTIDENDE ÅRGANG  39 .  NR. 1 ,  

Kl. 20 i GH-Kælderen 

Til stede: Qi M41, Anna M45, Nina 
C23, Lars Kaj, Jakob C03, Cecilie 
D05, Thomas C22, Amanda A21, 
Camilla N15, Lærke N37, Andreas 
D52, Jonas D53, Andres O43, Simon 
A26, Nikolaj N16, Ulrikke O53, Tho-
mas B64, Samuel D46.  

Afbud: Mathias O05, Maria J34  

Ad 1) Jonas D59 er valgt til ordsty-
rer og dansk er valgt til sprog for 
mødet.  

Ad 2) 10 stemmeberettigede er 
mødt.  

Ad 3) Referatet fra sidste beboer-
rådsmøde er godkendt  

Ad 4) Dagsordenen er godkendt.  

Ad 5) Økonomi:  

Der står 142.726 kr. på NYK’s konto 
og 401.000kr. på Netværkskontoen.  

Der er udbetalt løn ca. 12.000kr til 
løn. Der er brugt ca. 12.000kr på 
fornyelse af tagterrasserne, der er 
udbetalt ca. 15.000kr til Grønt Kol-
legium. Der er kommet 16.000kr 
tilbage fra Nybrofestival og der er 
udestående på ca. 36.000kr til net-
værksgruppen til udstyr til opgrade-
ring af nettet.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Der er ingen øvrige meddelelser  

Ad 7) Bestyrelsesmøde  

Dagsorden til næste bestyrelsesmø-
de, som finder sted d. 12.10.11 er 
kommet. Der skal gennemgås regn-
skab, det forslås om bestyrelsen for 
fremtiden skal havde Ipads. Der 
skal være valg til KAB’s repræsen-
tantskab og der skal være omroke-
ring i bestyrelsens sammensætning.  

Ad 8A) Fremlæggelse af regn-
skab fra KælderCaféen  

Der er lavet regnskab for perioden 
d. 30. august 2011 til den 15. no-
vember 2011. Der har været indtæg-
ter for 49.347,60kr og udgifter på 
41.951,05kr. Dette giver en balance 
på 7.396,5kr, men der har været 
regninger fra den gamle bar på 
3.692,31kr, som også er betalt. Det-
te giver en samlet balance på 

4063,58kr og en slutkapital på 
23.543,04kr.  

Ad 8B) Bryggerklubben søger 
om 1800kr til dele som mangler 
i bryggerset  

Chris C20 er den nuværende for-
mand, men klubben har ligget stille 
i en tid, så derfor vil Andreas O43 
gerne overtage formandsposten og 
få klubben op at stå igen. Der er 
lige nu ingen andre medlemmer end 
Andreas selv, og evt. Chris, men 
forhåbentlig kommer der flere med-
lemmer når klubben kommer op og 
køre igen.  

Der stemmes om hvorvidt der tilde-
les bryggerklubben de 1800kr til 
dele som mangler i bryggerset.  

For: 9 
Imod: 0 
Blankt: 1 

Forslaget er vedtaget og brygger-
klubben for de 1800kr der er blevet 
søgt om.  

Ad 8C) Vask af fodboldtrøjer i 
forbindelse med fodboldkampe  

Der søges om 140kr til Jakob C03, 
som igennem hele sæsonen har stå-
et for vask af fodboldtrøjer. Der er 
kontingent for at være med på fod-
boldholdet, men disse går til øl. Re-
sten af holdets udgifter bliver betalt 
af beboerrådet. Vask af trøjer bliver 
lavet om til næste sæson under den 
nye trøjer.  

For: 9 
Imod: 0 
Blankt: 1 

Forslaget er vedtaget og Jakob C03 
for udbetalt de 140kr han søger om.  

Ad 8D) Oprettelse af ny klub 
Nybro Running  

Nybro Running blev oprettet af Ja-
kob C03 på Facebook, og nu vil han 
gerne oprette den som en rigtig 
klub på under Nybrokollegiet. Den 
bliver oprettet, med et linkt til 
gruppen på facebook, hvor det er 
nemt at oprette løbearrangementer.  

Ad 8E) Ny nøgleperson  

Samuel D46, Andreas O43, Amanda 
A21, Nina C23 og Loui D57 stiller 

op som ny nøgleperson.  

Andreas O43 er valgt til ny nøgle-
person. Der kommer nye sedler 
med kontakter til nøglerpersoner. 
Andreas O43 kan kontaktes på 
24447598.  

Ad 9) Nye medlemmer og supple-
anter  

Se punkt 5 på referatet fra beboer-
mødet d. 07.12.11.  

Ad 10) Evt.  

Kanaler på kollegiet. Der stilles 
forslag om der evt. skal stemmes 
om hvilke kanaler vi skal havde. 
Sidste år dette blev gjord tog det to 
år fra afstemningen til vi fik de. 
Der bliver senere sendt en mail ud 
omkring det nye tv-signal pr. 10. 
januar.  

Netværksgruppen har 3 lån som 
evt. kan afbetales med nogle af 
pengene fra netværkskontoen. Et 
på ca. 800.000kr og to der til sam-
men er på 200.000kr. Det forslås at 
afbetale de to lån på tilsammen 
200.000kr. Der er god stemning for 
dette, så derfor gås der videre med 
dette.  

TV-signalet ændres fra d. 10. janu-
ar 2012. Signalet kan evt. ændres 
fra digital til analog fra serverrum-
met. Der indkøbs testudstyr til en 
kanal, og hvis dette virker kan det-
te anbefales at gøre med alle kana-
ler. Der vil komme mere informati-
on pr. mail om dette senere.  

Til næste møde fastsættes der en 
dato for Grønt Kollegium.  

Det undersøges om fodboldholdet 
kan oprettes som forening. Dette 
gøres for at kunne leje baner gra-
tis.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 
er mandag den 6. februar 2012 
kl. 19.00 i GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 
Nina C23, nina_sig@hotmail.com, i 
hænde senest 10 dage før.  

Tak for god ro og orden! 

 

Referat af Beboerrådsmøde onsdag den 7. december 2011 
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Som nogle kollegianere har oplevet 

den seneste tid, så er den generelle 

præstation for vores internet ikke på 

toppen – specielt ikke i aftentimerne. 

Det er selvfølgelig ikke noget, som 

hverken vi eller vores internetudbyder 

(K-Net) kan være tjent med, og såle-

des har K-Net igennem det seneste 

halve års tid arbejdet mod en anden 

løsning, hvor vi ikke længere behøver 

en decideret autentificering hver 

gang. 

Baggrund 

Der har været nogle misforståelser 
omkring både den nuværende model 
og fordelene i det nye system, så har 
følger et kort oprids: 

Pga. den danske lovgivning kræves 
det, at man kan til-
knytte al trafik på et 
givent tidspunkt til 
en IP (og dermed, i 
teorien, en bestemt 
person).  K-Nets løs-
ning har hidtil været 
en applikation, der 
konstant ”mærker” 
trafikken, så serve-
ren hos K-Net kan logge al trafikken. 

Det, der har ændret sig over de sene-
re år, er en drastisk øgning i trafik-
mængden, som har resulteret i, at 
serveren belastes maksimalt hver 
dag, ligesom stigningen af computere 
med Windows 7, der sender meget 
”ekstra” trafik ud på netværket og 
derfor bruger båndbredde. 

Den nye løsning binder hvert stik til 
et virtuelt LAN (Lokalt netværk), 
som er strengt personligt og derfor 
kan bruges til at identificere trafik-
ken med iht. terrorlovgivningen. 
Desuden ombygges og opgraderes 
serverparken, så trafikken bliver 
distribueret bedre. Det trådløse vil i 
nogen tid fremadrettet stadigvæk 
bruge K-Net Utility, men da en væ-
sentlig del af belastningen flyttes, 
bør det også her fungere bedre frem-
over. 

Som et levn fra tidligere tider har vi 
også været bundet af en trafikbe-
grænsning på 50 GB (både up- og 
download). Dette ændres ligeledes, 
så vi nu (præliminært – det er ikke 
endelig besluttet i K-Nets bestyrel-
se) får en øvre grænse på ca. 300 GB 
og herefter en væsentlig nedsættelse 
i hastigheden. 

Tidsplan 

Tidsplanen på alt dette har, i mod-
sætning til hvad mange desværre 
har troet, aldrig været fastlagt. Vi 
har løbende, som de andre netgrup-
per på DTUs kollegier, fulgt med i K
-Nets arbejde fra sidelinjen og har 
valgt at være klar til at blive lagt 
over på det nye, så snart det blev 
muligt. Derfor har vi siden efterårs-
ferien testet nyt udstyr og skiftet 
gammelt ud, tjekket opsætning i 
krydsfelterne og i det hele taget fået 
fjernet hindringer for det nye setup. 

Fortsættes på næste side... 

Om netværket på Nybrogård Kollegiet  

Om K-Net 

Vi har fået et par spørgsmål omkring 
K-Net og internet generelt gennem 
den seneste tid, så herunder følger 
lidt fakta om K-Net: 

K-Net er en ISP (Internet Service 
Provider – internetudbyder) på linje 
med f.eks. TDC, Telia eller Bo-
lig:Net, men hvor de sidstnævnte er 
store, kommercielle firmaer, der skal 
tjene penge til aktionærerne, er K-
Net en non-profit, frivillig udbyder, 
som køber selve trafikken hos UNI-C 
(driver Danmarks Backbone og 
Forskningsnettet, som er det lynhur-
tige netværk mellem alle universite-
ter rundt i landet), men selv står for 
drift og servere. 

Hos K-Net går en flok frivillige entu-
siaster rundt og driver alt K-Nets 
netværk i deres fritid. Det betyder 
også, at de desværre ikke har tid til 
at sidde og kode på fuld tid eller op-
sætte og konfigurere udstyr. Allige-
vel lægges der rigtig mange timer 
derude hver uge. 

Vi er ikke affilieret med K-Net drift 
og ved derfor heller ikke præcis, 
hvad de laver, men vi får selvfølgelig 
opdateringer på deres arbejde og kan 
kontakte dem, i fald vi er i tvivl om 
noget. 

Tilmeldte beboere på Nybrogård Kol-
legiet betaler 30 DKK/mdr. til drift 
af det lokale netværk, mens alle leje-
mål betaler 14,50 DKK/mdr. til K-
Net, hvor af12,50 DKK/mdr. går til 
UNI-C. Der står nærmere herom i 
kollegiets budgetter.  

Om os 

Herude på kollegiet har vi, ligesom de fleste andre kollegier, en netgruppe 
til at varetage den løbende drift af det interne netværk. Til forskel fra man-
ge andre netgrupper, får vi et mindre beløb for at udføre arbejdet, og så har 
vi en konto til at købe nødvendigt udstyr fra dag til dag. 

Det betyder, at vi kan afse tid til at svare på spørgsmål i skole- eller ar-
bejdstid eller gå rundt flere aftener i studieperioderne og opgradere. Dette 
skal ses i modsætning til de andre kollegier, hvor der ikke ydes decideret 
support, eller hvor der ikke i forbindelse med den nye løsning har været råd 
til at indkøbe udstyr eller bruge tid på at forberede netværket på det. 

Nybrogård Kollegiet er det eneste kollegie tilsluttet K-Net, hvor netgruppen 
har sin egen konto, som de selv administrer uden at beboerrådet nødvendig-
vis skal høres. Hvorimod de andre kollegier skal igennem en længere be-
slutningsproces, hver gang netgruppen skal bruge penge til udstyr, lige me-
get om der er tale om 500 kr. eller 50.000 kr. Det giver mulighed for, at til-
tagene kan ske fra dag til dag. 

 

Kontakt 

Har du spørgsmål, er du altid vel-
kommen til at møde op i GH-
kælderen mandag 20-21. Alterna-
tivt har vi ”døgnåbent” på mailen 
drift@nybro.dk, hvor vi altid forsø-
ger at svare hurtigst muligt og 
indenfor 24 timer. 

Vi kan hjælpe med meget, men 
kan kun garantere et svar, hvis 
spørgsmålet er relateret til net-
værket på kollegiet. Det vil sige, vi 
supporterer ikke Bolig:Net og Jay-
Net. Vi supporterer K-Net, men 
ikke har noget med driften af K-
Net at gøre.  



Vidste du, at det kollegium du bor 

på, ikke ville eksistere i dag, hvis det 

ikke var for en lang række frivillige 

organer? Her er specielt tale om kolle-

giets beboerdemokrati, bestående af 

Beboerrådet og bestyrelsen, men også 

alle vores klubber og arrangører, så-

som Grønt Kollegium og NybroFesti-

val, bidrager. 

Desværre er det sådan, at disse orga-
ner bløder kraftigt for tiden, fordi 
ingen vil bruge deres tid på det ar-
bejde, der skal lægges for at det hele 
skal kunne fungere. Det vil sige, at 
kollegiets fremtid risikerer at blive 
lagt i ruiner. 

Hvorfor melder beboerne sig så 
ikke til disse organer? 

Jo, mange flytter ind, falder til på 
køkkenet eller forbliver ”spøgelser” 

og lever i den tro, at det er livet på et 
kollegium. Men der er brug for frivil-
lige kræfter, for hvis ikke nogen ka-
ster sig ud i beboerdemokratiet eller 
andet frivilligt arbejde, så eksisterer 
der ikke noget køkken, og huslejen 
flyver måske i vejret, fordi driften 
(bestyrelsen) skal tage sig af flere og 
flere opgaver, som tidligere blev va-
retaget af frivillige. Eller også skæ-
res der ned på de muligheder, der i 
dag er til rådighed for kollegianerne. 
Fx forsvinder filmklubben, Kælder-
Caféen, cykelværkstedet og andre 
klubber, fordi ingen tager over, når 
andre flytter. 

Det at folk flytter, har altid været en 
realitet. Gennemsnitligt bor folk på 
kollegiet i 3-9 måneder, men hvis 
alle kollegianere i deres tid her bru-
ger 5-10 % af tiden på frivillige ar-

rangementer, var dette ikke et pro-
blem. Dog er virkeligheden en an-
den – som alle andre steder i Dan-
mark – hvor en lille flok påtager sig 
det store ansvar i kortere eller læn-
gere perioder. Se bare vores nuvæ-
rende beboerrådsformand eller den 
daglige leder af Kældercaféen. De 
er begge i den stilling i dag, fordi 
ingen anden vil påtage sig jobbet 
eller kan leve op til ansvaret. 

Så tag del i det frivillige arbejde, 
lige meget hvilket plan det foregår 
på. Fx ved at sørge for at afholde 
køkkenmøder på gangen, tage an-
svaret for køkkenkassen, blive for-
mand for motionsklubben eller sid-
de i bestyrelsen. Det er til gavn for 
dig selv og for alle dine medkollegi-
anere. 

Mikkel, J21 

Hvor er de frivillige dog henne? 

...fortsat fra forrige side 

I denne uge (uge 3, red.) i år lykke-
des det så at få de første brugere no-
gensinde over på den nye løsning. I 
øjeblikket har vi tilsluttet 103 værel-
ser her på kollegiet. Det drejer sig 
om LM-blokken (plus de lejligheder, 
der sidder til her) og en del af AB-
blokken. 

Det er en test, og K-Net har således 
lidt problemer med, at belastningen 

på fw2.k-net.dk ikke er faldet ligeså 
meget, som man håbede på. Over-
ordnet set lover det dog godt, og for-
bindelsen opleves stabil hos testbru-
gerne. 

I skrivende stund har 54 værelser 
bekræftet forbindelsen; alle skal ha-
ve gennemført dette tjek (link i mai-
len som er sendt ud til testerne) in-
den næste uge (uge 4, red.), da for-
bindelsen ellers sættes tilbage på det 

gamle igen. 

Hvornår resten af kollegiet kan 
flytte med over, kan Netgruppen 
ikke sige noget om, da det helt og 
holdent afhænger af, hvornår K-Net 
siger god for det. Vi håber dog på, 
at vi inden for en måned kan flytte 
alle kollegiets kablede forbindelser 
over, mens det trådløse har nogle 
måneder foran sig endnu. 

Netgruppen 
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Faktaboks: 

Der bor næste 600 mennesker på kollegiet, hvoraf under 10 % er frivillige i en eller anden forstand i henhold til 
sammenholdet på kollegiet. Herunder kan du se, hvor mange frivillige der er i dag, og hvor mange der som mini-
mum bør være.  
 
Nuværende fordeling       Mulig fordeling 
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Alle var inviteret til nytårsfest på 

JK-ulige sidste år. Folk blev inviteret 

til at komme og høre 

dronningens nytårsta-

le lidt i seks. Lidt over 

syv blev middagen 

serveret og kvart i tolv 

kom den hjemmelave-

de kransekage og asti-

flaskerne på bordet 

som en god afrunding, inden gæster-

ne kunne ønske hinanden godt nytår. 

Læs her om, hvordan aftenen forløb. 

JK-ulige er – i hvert fald ifølge dem 
selv – kendt for deres billige, men 
gode madlavning til kollegiefester. 
Hvor man typisk må smide mini-
mum 200 kr. for en nytårsmenu an-
dre steder, formåede folkene fra JK-
ulige at holde prisen på 170 kr. pr. 
person for nytårsmenu, kransekage 
og champagne. Et tilbud, alle kollegi-
anere fik mulighed for at melde sig 
til. 

”Desværre var vi nok lidt for sent ude 
med invitationen, og det blev jo lidt i 

sidste time, vi fik annonceret festen,” 

fortæller Mikkel J21, der var en af 
arrangørerne bag nytårsfesten. ”Men 

vi endte dog med at være syv personer 

i alt. Tre gutter fra gangen, en pige 

fra JK-lige og et par fra G-

lejlighederne med deres datter på 7 

år. Det blev en rigtig god aften.” 

Rejecocktail, lam og pandekager 

Til middagen var der tre-retters me-
nu, som det oftest er kutyme til en 
nytårsfest. Arrangørerne havde la-
vet maden selv, og det betød, at der 
blev serveret rejecocktail til forret og 
langstegt lam med tilbehør til hoved-
ret. Desserten var hjemmelavede 
pandekager med is. 

”Menuen endte med at være udsøgt, 

og alle var tilfredse og mætte efter 

middagen. Specielt den hjemmelave-

de kransekage blev rost ud over alle 

grænser – også af dem, der fandt re-

sten i køkkenet dagen derpå!” fortæl-
ler Mikkel. Fordi der var købt ind til 
mere mad, end der blev spist, var 
der endda biksemad for de interesse-
rede dagen derpå. 

International nytårsfest 

Maden blev indtaget i det ene af 
køkkenerne på JK-ulige frem for på 
gangen, hvilket ifølge Mikkel var et 
meget bevidst valg: ”Vi valgte at sid-
de i køkkenet, fordi vores gang ikke 

er så varm, og fordi det gav mindre 

rengøring dagen efter,” fortæller han. 

Blandt gæsterne var der mange for-

skellige nationaliteter repræsente-
ret, og der blev således både talt 
dansk, spansk, russisk, svensk og 
engelsk til festen. 

”Snakken gik godt, hjulpet godt på 
vej af god mad. Så god, at desserten 

faktisk blev udskudt en time, så vi 

kunne nå at slå mave. Opvasken tog 

skraldespanden sig heldigvis af, så 

det behøvede vi ikke at tænke på.” 

På visit til andre fester 

Da desserten var spist, forlod par-
ret fra G-lejlighederne festen for at 
fejre nytår over skype med deres 
forældre. Imens tog de andre gæ-
ster på såkaldt ’partypatrulje’, in-
den det var tid til 90 års fødselsdag. 

”Vi nåede rundt til halvdelen af fe-
sterne på kollegiet, PR, ST, NO, LM 

og GH, før vi gik tilbage til JK-ulige 

og fulgte de sidste af traditionerne 

med 90 års fødselsdag, hop fra sto-

len, bobler og kransekage,” fortæller 
Mikkel. 

Derpå forsatte partypatruljen vide-
re til festerne på EF, CD og AB, og 
sluttede et sted mellem NO og ST, 
hvor gæsterne gik hvert til sit. Alt i 
alt en festlig aften med meget til-
fredse arrangører. 

Cecilie, D5 

Nytårsfest på JK-ulige 

Hvert år holder vi på NO-lige en 

gallafest, og i år var naturligvis in-

gen undtagelse. 

Fordi vi havde planlagt at danse Les 
Lanciers, måtte hver deltager fra 
gangen invitere en date med, så læn-
ge denne var af modsat køn. På den 
måde blev vi et lige antal drenge og 
piger. Ved 19-tiden begyndte gæster-
ne at ankomme, og alle havde taget 
det pæne gallatøj på. 

Alle de ansvarlige for maden havde 
gjort deres for at gøre det til et fanta-
stisk måltid. Til forret havde Maria 
O64 serveret en eksotisk laksetatar 
med salat, og til hovedret havde Ed-

ward O50 lavet sal-
timbocca, som er en 
italiensk ret bestå-
ende af schnitzel 
med salvie og par-

maskinke, serveret med ovnbagte 
kartofler. Til dessert fik vi af Tine 
N24 og Ann-Louise N36 serveret lidt 
af et mesterværk: appelsinsvaner, 
lavet af vandbakkelser malet med 
bittesmå chokoladetræk. 

Efter at vi var færdige med at spise 
den lækre mad og fik opvasken af 
vejen, blev gulvet ryddet, så der blev 
dansegulv, og så gik vi ellers i gang 
med at danse Les Lanciers. De fleste 
af os kunne allerede trinene, og de, 

der ikke kunne, blev sat ind i ruti-
nen undervejs. Det var virkelig hyg-
geligt! 

Da vi var færdige med Lanciers, 
blev der sat et mere livligt præg på 
musikken, hvor alle begyndte at 
komme i feststemning. Og da vi 
allerede havde et dansegulv, slog 
folk sig ellers løs til diverse pop-
numre som 'Moves like Jagger' 
iklædt formelt gallatøj. Vi havde 
det rigtig sjovt! 

Som natten passerede, begyndte 
gæsterne at tage hjem én efter én, 
men klokken nåede alligevel at bli-
ve 2.30 før de sidste af os gik i seng. 
Det var en mega fed aften, og jeg 
glæder mig til NO Galla 2012! 

Edward, O50 

Gallaaften på NO-lige 
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På CD-ulige har vi holdt nytårskur 

for både nuværende og gamle CD-

ulige beboere. Egentlig skulle vi have 

holdt julefrokost, som traditionen 

lyder på gangen. Tiden var bare ikke 

til at få det planlagt, så det blev til en 

nytårskur i stedet. Udover at være en 

fest for de nuværende beboere, blev de 

”gamle” kollegianere også inviteret.  

Da dagen endelig kom, og vi skulle 
holde nytårskuren, lavede vi maden 
fælles med tilhørende god musik. 
Efterhånden som eftermiddagen 
skred frem, kom der flere gæster til, 
og vi blev de 17, vi skulle være. Me-
nuen bestod af 3 retter, startende 
med cremet jordskoksuppe med sprø-
de spinatblade. Hovedretten havde 
titlen ”Marinas fras mandfolkemad” 
alias kylling i peberrodssovs med 
bagt kartoffelmos og dertil blandet 
salat. Desserten var ny nordisk ra-
barbertrifli, der havde det formål at 
introducere det nye nordiske køkken 
for kollegiet (nok mest som følge af, 
at jeg læser ernæring og sundhed – 
og på den måde ”skal” introducere 
nye madvaner ☺). Da maden var 
klar, satte vi os til det fint dækkede 
bord og nød det gode måltid i godt 
selskab og med adskillelige flasker 
vin. 

Som altid på CD- ulige blev måltidet 
afsluttet med en omgang ”forfølgel-
ses 6” for at få taget opvasken. På 
denne måde kom adrenalinniveauet 
også op, så man kan komme i gang 
til resten af nattens dans. 

Resten af aftenen og natten med bød 

på masser af dans (som altid), kran-
sekage, bobler, hoppen ned fra sto-
le, dans på stole og gulv. Sidst men 
ikke mindst havde to ”gamle” kolle-
gianere arrangeret en lille leg, hvor 
deltagerne blev delt i to hold, hvor-
efter vi skulle finde bestemte ting, 
som arrangørerne havde fundet på. 
I dette indgik både kanopadler, bil-
lede af en mormor og en gul cykel. 
Alle gik til legen med fuld entusias-
me, hvilket til tider resulterede i 
små fysiske kampe og højlydte 
kampråb. 

Vi havde alt i alt en helt fantastisk 
aften på CD-ulige og glæder os alle-
rede til den næste gangfest. 

Nanna, C25 

Nytårskur på CD-ulige 

Dans kan også foregå siddende.   

Den fine franske madlavning. 

Hellere én ko i hånden end ti på hatten.  



Kl. 19 i GH-Kælderen 

1) Valg af ordstyrer og sprog  
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) Indkommende punkter  
a. Introduktion 
b. Trappelift til KælderCaféen.  
c. KælderCaféen søger om tilladelse 
til at holde åbent for et enkeltståen-
de lukket  
d. Beboerrådets observatør i Kælder-
Caféens bestyrelse  
e. Oprettelse af et pigefodboldhold 
på kollegiet (bilag 1) 
f. Orientering ang. forslag om en 
energiforbrug-konkurrence (bilag 2) 
g. Kano- og kajakklubben søger om 
69.000kr (bilag 3) 
Disse penge skal bruges indkøb af 
mere praktiske kanoer (lettere) og to 
hurtigere  
h. Opfølgning på aktive medlemmer 

af beboerrådet  
i. Solceller på Nybrogård.  
Mikkel J21 er begyndt at undersøge 
mulighederne for at få installeret 
solceller på kollegiets tage og der-
med spare på ressourcerne. Hertil 
søges der frivillige der kan hjælpe 
til, især til at sørge for, at projektet 
ikke går i stå, da Mikkel skal ud og 
rejse senere på året.  
j. Gennemgang af Forretningsorden 
for Beboerrådet. Alle beboerråds-
medlemmer bedes læse afsnittet i 
dette dokument:   
h t t p : / / w w w . n y b r o . d k / w p -
content/uploads/2010/08/beboer-
regler.pdf (side 10 og frem)  
k. Gennemgang af vedtægter i Kolle-
gianerforeningen NYK. Alle Beboer-
rådsmedlemmer bedes læse afsnittet 
i dette dokument:  
h t t p : / / w w w . n y b r o . d k / w p -
content/uploads/2010/08/beboer-
regler.pdf (side 13 og frem)  
l. Varmetabsberegning  
Der indstilles, at beboerrådet overve-
jer en beslutningsafstemning på be-
boerrådsmødet i marts og førstkom-
mende beboermøde, således at besty-
relsen skal omstøbe deres beslutning 
i henhold til lejeloven og beboernes 

ønsker. Se evt. Mikkel J21’s artikel i 
NybroTidende.  
m. Fordeling af arealer i fælleskøk-
kenerne (bilag 4 af Mikkel J21).  
n. Renovering eller fjernelse af radi-
atorer i badeværelser, køkkener og 
entrelokaler (bilag 5 af Mikkel J21).  
o. Kollegiet har brug for flere frivilli-
ge.  
Vores kollegium fungerer ikke uden 
frivillige, og derfor er mange poster 
besat af de samme mennesker. Fx er 
alt bestyrelsesarbejde, beboerrådsar-
bejde, klubarbejde og blandt andet 
KælderCaféen drevet af frivillige, og 
uden disse organisationer fungere 
kollegiet ikke. Derfor er der hårdt 
brug for nye frivillige der kan være 
med til at få vores kollegium til at 
fungere.  
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 den 5. 
september.  

Vel mødt!  

Indkaldelse til Beboerrådsmøde mandag d. 6. februar 2012 
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Bilag 1 - FC Nybro piger sæson 2012 
 

Turnering: 
Adm. til Kollegiefodbold.dk   kr.    120,00 
Serverdrift                   kr.    130,00 
5 turneringskampe  
+ 1-3 pokalkampe a 200 kr. kr. 1.600,00 
 
Fodboldudstyr: 
1 par benskinner  kr.    199,00 
6x Select fodbolde  kr. 1.494,00 
Målmandshandsker kr.    400,00 
Tøjsæt med 14 sæt  kr. 8.380,00 
12 x overtrækstrøjer kr.    499,00 
Fløjte   kr.      29,00 
2x anførerbind  kr.      58,00 
Drikkedunke + holder kr.    269,00 
24 træningskegler  kr.    198,00 
taktiktavle  kr.    599,00 
Medicintaske m. indhold kr.    275,00 
Boldsæk   kr.    299,00 
2x Pumatasker  kr.    598,00 
Mulig fragt & andre ekstra- 
ordinære omkostninger kr.    350,00 

I alt                 kr15.497,00 
 

Der burde være mulighed for tilbud, og 
nogle af tingene er taget til normalprisen 
trods de stod på tilbud 
 
Derudover betaler spillerne selv 50 kr. for 
sæsonen, som går til sociale aktiviteter og 
nødkøb undervejs. 

Bilag 3 - Kano– og kajakklubben 
 

Vedr. Kanoer m.m. 
1 x Wenonah Spirit kano,  
glasfiber, hvid  12.000,- 
 
2 x Beaver kano, glasfiber,  
Hvid   20.640,- 
 
2 x Struer Boats Malik,  
glasfiber (rød, hvid el. blå) 20.750,- 
 
2 x Havel pagaj, glasfiber,  
sort, 205cm    1.920,- 
 
7 x  Cockpitovertræk, nylon     2.240,- 
 
10 x  Swift pagaj, alu/plast   2.800,- 
 
I alt   60.350,- 
Rabat 15%   -9.050,- 
 
I alt   51.300,- 
+ 25 % moms  12.825,- 
Total   64.125,- 
 
Disse penge skal bruges indkøb af mere 
praktiske kanoer (lettere) og to hurtigere. 

Bilag 2 - Energiforbrugkonkurrence 
 

Omskrevet udgave… 

Antallet af beboere på hver gang varierer pga. 
antallet af lejligheder. For at skabe et retfær-
digt grundlag for konkurrencen, skal der 
skabes et ’forbrug pr. beboer’-tal. Denne kom-
pensation vil dog skabe en uretfærdig fordel 
for gange med mange lejligheder, da lejlighe-
derne sjældent benytter fælleskøkkenerne. 
Det vil altså skabe et kunstigt lavere ’forbrug 
pr. beboer’-tal. 
 
Eksempel: AB-ulige har 26 beboere, som 
forbruger 5000kWh/år. CD-ulige har 34 bebo-
ere, som forbruger 5500kWh/år. Lejlighedsbe-
boerne på CD-ulige har bidraget med 100kWh 
af det samlede forbrug (tænkt eksempel – 
dette ved vi ikke). 
 
Eks. A: ’Forbrug pr. beboer’-tal: 
AB-ulige: 5000/26 = ~192kWh/beboer 
CD-ulige: 5500/34 = ~162kWh/beboer 
  
Eks. B: Opdelt i lejemålstyper (kan ikke må-
les): 
AB-ulige samlet: 5000/26 = ~192kWh/beboer 
CD-ulige gangen: 5400/26 = ~208kWh/beboer 
CD-ulige lejligheder: 100/8 = ~13kWh/beboer 
 
I eksempel A vinder CD-ulige vinder uretfær-
digt, da de reelt har et højere forbrug pr. bebo-
er (se eks. B). 
 
Forslag?  
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Bilag 4 – Fordeling af arealer i fælles-
køkkenerne 
 

Omskrevet udgave… 

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der 
ikke skal ændres på, hvordan afregningen af 
energi (varme og el) skal fordeles i forhold til 
lejemålenes areal. Dette betyder dog ikke, at 
vi ikke kan fortælle bestyrelsen, at de skal 
tage tingene til overvejelse en gang til. Som 
det er nu, har bestyrelsen ingen dokumenta-
tion for, hvordan beboerne ønsker, at indivi-
duel afregning skal foregå. Dette er aldrig 
blevet diskuteret af beboerne, og derfor me-
ner jeg, at beboerrådet skal diskutere proble-
matikken og nå frem til et løsningsforslag, 
der kan komme til afstemning på et beboer-
rådsmøde og på førstkommende beboermøde. 
 

Mit forslag til en mulig løsning: Arealer-
ne i fælleskøkkenerne rokeres således, at 
disse ikke længere er en del af lejlighedernes 
lejemål. 
 

Fordelingen er i dag: 9 blokke med hver 4 
køkkener af 7*5m = 35m^2 pr køkken 
(afrundede tal) fordelt på 536 lejemål giver 
en andel af fælleskøkkenerne på (35*36)/536 
= 2,35 m^2 
 

Mit forslag: Fjern de 2,35m^2 fra hvert lej-
lighedslejemål og fordel det på enkeltværel-
serne. En andel af fælleskøkkenerne tilfalde-
ne et bliver derved enkeltværelse: (35*2)/26 
= 2,69m^2. Altså en stigning på 0,35m^2 pr 
enkeltværelses lejemål. 

 
 

Efter denne rokade lægges alle lejligheders 
nøgler om, således at ingen af dem har ad-
gang til fælleskøkkenerne. Denne nøgleom-
lægning er allerede budgetteret til om 3-5 år 
og kan fremrykkes i budgettet. Derfor vil der 
efterfølgende blive udskiftet nøgler alle andre 
steder også. Hvis en lejlighed herefter vil 
have adgang til et fælleskøkken, skal de selv 
tage kontakt til beboerne på gangen og bedes 
om skriftlig tilladelse til at hente en nøgle hos 
varmemesteren til dette specifikke køkken. 
 
For at kompensere for at de hermed ikke 
betaler for energiforbruget i køkkenet, men 
har adgang, kan køkkenets køkkenkasse stille 
krav om et tilsvarende forhøjet bidrag. 
 
Hvad kan bestyrelsen så benytte af argumen-
ter imod denne udvikling: Økonomi! Det vil 
sige de kan komme med følgende forklaring: 
Det er dyrt at skifte alle 536 lejemåls kon-
trakter og hvad hvis nogen modsætter sig 
dette. Men jeg ser det ikke som problemer. 
Kollegiet har ikke lidt af tab de sidste mange 
år og udgiften til denne papirmølle kan umu-
ligt løbe op i flere 100.000 kr. Hvad angår at 
der kan være lejere der modsiger sig, kan jeg 
ikke se andet end at man finder en mulighed 
for ikke at forlænge disse lejemål næste gang, 
såfremt lejer ikke er med på den nye lejekon-
trakts vilkår. 

Bilag 5 - Renovering / fjernelse af radia-
torer i badeværelser, køkkener og entre  
 

Omskrevet udgave… 

Dette omhandler ikke radiatorerne i fælles-
køkkenerne. 
 

Da man renoverede vinduer og radiatorer, 
valgte man ikke at gøre noget ved de nævnte 
radiatorer. Det vil sige, mig bekendt, at der 
stadig findes radiatorer, som er med ventil og 
ikke termostat. Mange af disse radiatorer 
bliver ikke brugt eller er ineffektive. Hvis de 
ikke har været brugt i længere tid, sætter 
ventilen sig fast, og nye beboere får ikke 
radiatoren lavet. Derfor opfodrer jeg til, at 
beboerrådet diskuterer punktet og fremsæt-
ter et beslutningspunkt på næste beboer-
rådsmøde og evt. på næste beboermøde. 
 

Et muligt løsningsforslag kunne være: 
En renovering til en mere egnet radiator, evt. 
en form for kombineret håndklædetørrer. 
(man kan ikke installere en elektrisk så tæt 
på badet, da elinstallationen ikke kan skjules 
og beskyttes pga. skabet). Ved en vandopvar-
met håndklædetørrer skal man dog være 
opmærksom på at de kan have problemer 
tilstoppelse pga. for lavt flow eller når de 
slukkes om sommeren. En forhandler kan 
helt sikkert komme med en løsning. Radiato-
rerne i entréerne og køkkenerne fjernes. De 
er vist fjernet i nogle af lejlighederne efter 
køkkenrenoveringerne. 

Kanoklubben er mest aktiv om som-

meren, men det betyder ikke, at den 

ligger helt stille om vinteren. For det 

er netop i vinterhalvåret, at der skal 

gøres klar til den kommende sæson 

på vandet. Dette har blandt andet 

resulteret i, at jeg som formand har 

spurgt Beboerrådet om 69.000 kr. til 

nyt udstyr. Udstyret er erstatning for 

noget af det, der er slidt ned, men 

også for at udvide mængden af ud-

styr til den nye sæson. 

Jeg havde lavet en plan for, hvad 
der skulle gøres her til vinter, men 
nogle af opgaverne kan ikke lade sig 
gøre på grund af det milde vejr. Pla-
nen er dog, at alle kanoer og kajak-
ker skal over til reparation. Det er 
ikke noget, der tager så lang tid el-
ler kræver særlig mange kræfter, 
eftersom de kan trilles derover og 
ikke skal slæbes. Derudover er de to 
vigtigste ting at få skiftet de over-
læggere, som kanoerne og kajakker-
ne ligger på, og så skal vi have lavet 
slæbestedet, eftersom det er ned-
slidt. Derfor har jeg lavet en doodle 
til jer, der har tid og lyst til at hjæl-
pe til i uge 7 efter kl. 10 og indtil vi 
er færdige. Jo flere der kan, jo hurti-
gere er vi færdige. Hvis du har en 
skruemaskine, vil det være godt, 

men det er ikke et krav for at være 
med. 

Til alle jer, der har lyst til at lave 
lidt i uge 7 kommer her linket til 
d ood l e - t i lme ld ingen :  h t tp : / /
doodle.com/hvncnuiir9hgbg2t. Lin-
ket findes også på hjemmesiden. 

Kommende projekter 

Broprojekt: 

Broen nede ved vandet er for høj til, 
at man nemt kan gå i kanoerne og 
kajakkerne, og det kan også beska-
dige fartøjerne. Dette løses ved at 
sænke broen. 

Nu er det sådan, at træet godt kun-
ne trænge til at blive udskiftet på 
grund af alder. Her kunne man i 
samme omgang sænke broen til en 
passende højde over vandet, så det 
bliver nemmere at komme ned i ka-
noer og kajakker. Dette bliver ikke i 

denne vinter, eftersom der ikke er 
kommet tyk nok is på søen til, at 
man kan stå og arbejde på isen. Så 
hvis der er nogen, der har lyst til at 
være med til at udforme og budget-
tere denne bro, vil det være dejligt. 
Så kan vi forhåbentlig få den udskif-
tet til næste vinter. Skriv til Kano-
formand@nybro.dk. 

Uddybning af slæbestedet: 

Sandet fra vejen løber ned under 
slæbestedet og ud i vandet, og det 
betyder, at der bliver mere og mere 
lavvandet. Samtidig vil Lyngby 
kommune ikke holde den vand-
stand, de skal, eftersom stierne 
rundt om Lyngby sø bliver over-
svømmet. Alt dette gør, at båden går 
på grund ved til- og fralægning, og 
derfor skal der uddybes lidt ved slæ-
bestedet. Problemet bliver kun for-
værret af, at kommunen lige har 
lagt nyt grus på stien langs kollegi-
et. Det er noget, som skal ordnes en 
gang imellem. 

Hvis der er andre ting, I som med-
lemmer kan komme i tanke om, så 
skriv. 

Ask, M47 

Nyt fra kanoklubben 



På sidste bestyrelsesmøde valgte 

bestyrelsen at skrotte planerne om at 

lave en varmetabsberegning for kol-

legiet. Her er lidt om, hvad sådan en 

varmetabsberegning går ud på. 

Beregningen ville stå kollegiet i 
32.000 kr. (ud af 15 millioners årlig 
omsætning). Disse penge er der ikke 
budgetteret med i byggeregnskabet 
til el-renovering, men regningen for 
varmetabsberegningen kan tilsva-
rende fordeles over 30 år ligesom 
byggelånet og vil ikke nødvendigvis 
betyde en huslejestigning. 

Til gengæld vil en varmetabsbereg-
ning betyde, at beboerne deles om 
energiregnskabet, som før den indi-
viduelle afregning blev indført. I dag 
er der nogen, der betaler mere end 
andre, og her taler jeg ikke kun om 
dem, der også har flere kvadratme-
tre til samme pris. Det vil sige alle, 
som bor op af trappeopgangene, op 

til enden af gangen (fx der hvor 
postkasserne sidder), de ekstra me-
ter ydervæg (inkl. badeværelse) i de 
store værelser og de lejligheder, der 
er med til at opvarme gangarealer-
ne, vil blive kompenseret ved udfø-
relsen af en varmetabsberegning på 
bygningerne. Ligeledes er der for-
skel på, om man bor i stuen eller på 
1. sal, da de, der bor på 1. sal, mod-
tager varme fra stuen. Se bl.a. teg-
ning. 

Helt basalt er en varmetabsbereg-
ning en udregning af, hvor energien 
forsvinder hen. Om det er ind til 
naboen, ud på fællesarealerne eller 
ud til fuglene. De fleste HTX'ere og 
bygningsingeniører er nok bekendt 
med, hvordan man grundlæggende 
laver disse udregninger, men i bund 
og grund er det en indviklet model 
af hele bygningen, der skal opsæt-
tes, før energiforbruget for den enk-
le bolig kan bestemmes. Dette skyl-
des, at alt fra tykkelse og type af 
isolering til areal vil skulle indgå i 
sådan en model. En model som 
KAB, Kollegiets administrationssel-
skab, ikke vil kunne fremstille uden 
eksperthjælp hentet udefra. 

Ifølge lejeloven er alle beboere sikret 
muligheden for at stille krav om, at 
en varmetabsberegning udføres, 
såfremt der indføres individuel 
energiafregning i boligforeningen. 
Hvorfor kan bestyrelsen så afvise et 
krav fra beboerrepræsentanterne? 
Jo KAB's jurister har fundet frem 
til, at det ikke er lovpligtigt for 
Nybrogård Kollegiet at udføre en 
varmetabsberegning, fordi som jeg 
læser loven, så tror juristerne, at de 
kan sidestille kollegiet med et pleje-
hjem eller lignende, eller at det er 
en økonomisk uforsvarlig udgift for 
kollegiet.  

Loven, såfremt kollegiet betegnes 
som almen bolig, giver os som bebo-
ere tre muligheder: 

• Vi kan kræve en varmetabsbereg-
ning af bestyrelsen (det er prøvet) 

• Vi kan tage det op i beboerdemo-
kratiet (via denne artikel samt på 
beboerrådsmødet) 

• Vi kan klage til kommunen (det 
koster klagepenge) 

Til sidst vil jeg opfordre alle, der har 

en mening om dette emne, om at 
møde op til de kommende beboer-
rådsmøder og beboermøder. Det skal 
siges, at det kun er repræsentanter, 
der har stemmeret ved beboerråds-
møderne, mens alle har stemmeret 
til et beboermøde. Dog har alle tale-
ret til begge mødetyper. 

Afsluttende bemærkning: 

Alle værelserne har adgang til fæl-
leskøkkenerne, men de deler faktisk 
arealet med lejlighederne på leje-
kontrakten. Deraf kommer debatten 
om afregning af energi, som jeg ikke 
vil komme ind på her. Dog vil jeg 
påpege, at de store værelser op gen-
nem historien altid har været anset 
for noget, man fik via anciennitet og 
som var til samme pris som de al-
mindelige værelser. Dette er ikke 
længere tilfældet, da man nu afreg-
ner energi efter m2, mens grundle-
jen stadig er den samme. Men per-
sonlig har jeg ikke noget imod dette 
koncept. 

Mikkel, J21 

Varmetabsberegning – Hvad er det? 
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Lejlighedernes areal: 

  3x4 +  3x4 +  2x1 +  2x2 +  2x3m2 
værelse værelse  entre      bad      køkken 
                                     (inkl. skab) 

Grundleje: 3.435,- 

De store værelsers areal: 

  4x4 +  2x2 +  2x2 
 værelse  entre     bad  
                        (inkl. skab) 

Grundleje: 1617,- 

De alm. værelsers areal: 

 3x4 +  1x2 +  2x2 
 værelse entre     bad  
                        (inkl. skab) 

Grundleje: 1617,- 

Energiforbruget afregnes i dag pr. 

m2 ud fra, hvad man individuelt 

har haft af forbrug, og der kompen-

seres ikke for, hvor i bygningen man 

bor. 

Links: 

Bekendtgørelse om individuel må-
ling af el, gas, vand og varme: 

https://www.retsinformation.dk/For
ms/R0710.aspx?id=82664 

Lejeloven:  

https://www.retsinformation.dk/For
ms/R0710.aspx?id=20610  
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EVENTS I 

 

 

 

 

 

20.00 Fredagsbar 

23.00  Udlejning 
 

 

 

 

 
20.00 Fredagsbar 

20.00 Bond & babe-aften 
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20.00 Fredagsbar 

Den 15. januar kl. 19 var Kælder-

Caféens bestyrelse samlet til gene-

ralforsamling for at få sammensat 

en ny bestyrelse. Her kan du læse en 

beretning fra mødet. 

Da tre af bestyrelsens medlemmer 
var på valg ved mødet, var der brug 
for nye kræfter til at tage over. Det 
drejede sig blandt andet om for-
mandsposten og næstformandspo-
sten, men også kassererposten var 
på valg. Desuden skulle der findes 
endnu en suppleant. Fire menne-
sker meldte sig frivilligt, og der blev 
foretaget en lukket afstemning om, 
hvem der skulle overtage de tre be-
styrelsesposter. Før afstemningen 
præsenterede de fire nye ansigter 
sig dog kort for mødedeltagerne: 

Samuel, D46, er bartender i Kæl-
derCaféen til hverdag. Det kunne 
han godt tænke sig at føre videre, 
og så stiller han op som kasserer.  

Jacob, G2, er overbartender og vil 
gerne gøre KælderCaféen bedre på 
alle leder og kanter. Jacob stiller op 
som formand. 

Maria, J34, er ikke så kendt herne-
de, men hun kan godt lide Kælder-
Caféen og vil derfor gerne støtte op 
omkring det. 

Nikolaj, N16: Nikolaj vil gerne bi-

drage til KælderCaféens fortsat po-
sitive udvikling. Det betyder ikke 
noget for ham, om han stiller op 
som formand eller næstformand, da 
han er sikker på et godt samarbejde 
med de øvrige medlemmer under 
alle omstændigheder. 

Efter afstemningen faldt valget som 
formand på Nikolaj, N16, mens Ja-
cob, G2 blev udnævnt ny næstfor-
mand. Posten som kasserer gik til 
Samuel, D46, og Amanda, E22 fort-
satte som sekretær. Maria, J34 og 
Amanda, A21 er fremover supplean-
ter til bestyrelsen, mens Jonas, D59 
stadig fungerer som repræsentant 
fra Beboerrådet. På den måde blev 
alle poster besat, og bestyrelsesar-
bejdet kan fortsætte ufortrødent. 

Nikolaj, N16, bliver desuden an-
svarlig for alkoholbevillingen, mens 
revisorposten ikke kunne besættes i 
denne omgang. Den nyvalgte besty-
relse håber dog, det kan lade sig 
gøre inden marts måned. 

Et punkt på dagsordenen var de 
fortsatte problemer med klager fra 
beboere. Her blev det diskuteret, 
om det er muligt at give overbarten-
dere et dørmandskursus, eller om 
bestyrelsen bør ansætte en såkaldt 
’gårdmand’ til at sørge for, at snak 
udenfor ikke bliver for højrøstet. 

Dørmandskurset vil nok kræve en 
måned, mens det ikke virker reali-
stisk også at ansætte gårdmænd, 
da der i forvejen er problemer med 
at få nok bartendere til barvagter-
ne. 

Cecilie, D5 

Frit efter bestyrelsens referat 

KælderCaféen har fået ny bestyrelse  

”Bond og babe”-fest i KælderCaféen 
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Godt nyt til alle fitnessentusiaster! 
Nu er vi ved at være et stykke inde i 

det nye år, og de fleste urealistiske og 

overambitiøse nytårsforsæt er så 

småt gået fløjten. Men hvis du er en 

af de standhaftige, der har lovet dig 

selv at træne mere i år, eller gerne vil 

genoptage dit nytårsforsæt, så er der 

mulighed for gratis fitness lige på 

den anden side af Lyngby sø. Det 

kaldes udendørs fitness, og redska-

berne skulle efter sigende være desig-

net til alle – uanset alder og motions-

niveau. 

Norwell er firmaet bag de udendørs 
fitnessredskaber, der er placeret på 
strækningen langs jernbanen på 
turen rundt om Lyngby sø. I alt fin-
des de udendørs fitnessredskaber 
over 80 steder i landet, og det gør 
fitnesskæden til den største i Dan-
mark. 

Flere kollegianere har prøvet red-
skaberne, og de anbefaler, at man 

bruger dem i forbindelse med en 
løbe- eller gåtur rundt om søen. Da 
det er udendørs, er de mindre indby-
dende på en våd regnvejrsdag. Til 
gengæld kan vi glæde os til foråret, 
hvor det bliver en del sjovere at væ-
re aktiv udendørs i stedet for at væ-
re buret inde i et svedigt fitnesscen-
ter. Så hvis du har mod på det – og 
hvis dit nytårsforsæt holder helt til 
det gode vejr begynder at titte frem 

– så smut en tur rundt om Lyngby 
sø og tjek selv maskinerne ud. 

Her kommer en kort introduktion til 
de seks fitnessredskaber til de af jer, 
der skulle ønske det. Instruktioner-
ne er taget fra hjemmesiden 
www.norwell.dk, hvor I også kan 
læse mere om konceptet. Rigtig god 
fornøjelse! 

Cecilie, D5 

 

Stretch 

Stretch er et simpelt og effektivt 

redskab til træning af smidig-

heden--og samtidig en uund-

værlig afslutning på et træ-

ningsforløb. 

Stretch udnytter buens form til at skabe 
fleksible muligheder for at træne krop-
pens smidighed og tjener samtidig som en 
sund og korrekt afslutning på et kortere eller længere 
træningsforløb, hvor muskelgrupper i lægge, lår, baglår 
og haser kan strækkes ud. 

 

Og to til at træne styrke: 

Bar 

Opbyg brystmuskulatur, skuldre, tri-
ceps, samt mave med Bar – et enkelt 
redskab med vide muligheder. 

 

Sit up 

Styrkelse af muskelgrupper i 

mave, lår, hofte og ryg er i 

fokus med Sit Up. 
 

Sit Up er et redskab med mange anvendel-
sesmuligheder, som er nemt at bruge. 

 

Du kan også finde instruktionerne for de enkelte øvelser 

på redskaberne.  

Fra www.norwell.dk 

To af redskaberne styrker balance og koordination: 

Twister 

Twister er en kombination af 

styrketræning af rygmuskulatu-

ren, samtidig med at brugerens 

fleksibilitet og balanceevne for-

bedres. 

Rotationen af kroppen forbedrer smidighed i 
ryg og hofter og stimulerer samtidig muskel-
grupperne i maveregionen og lænden. Twister er udstyret 
med to individuelle platforme, én til at stå på og én til at 
sidde på, når man støtter sig til baren. 

Spring 

Springer styrker brugerens ankler 

og knæ og stimulerer tilmed balan-

ceevnen.  

Brugeren træner sin balanceevne 
og styrker samtidig sine ankel- og 

knæled med tilhørende muskelgrupper. Den 
buede barre udgør en støtte under træningen. 

 

To af redskaberne styrker smidigheden: 

Bench 

Bench er skabt til hvile og funkti-

on. 

Bench kan bruges til kommunika-
tion, afslapning og træning. F.eks. 
træning af ryg og lænd sammen 

med en anden person.  

Bench er stor nok til to. 
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FC Nybro Chicks klar til kamp 
Mandag d. 23. januar var der mø-

de om det nye pigefodboldhold på 

Nybrogård Kollegiet. Mødet var en 

succes, og 14 spilleglade piger er nu 

meldt på holdet, der starter træning 

efter påskeferien. 

FC Nybro Chicks er det officielle 
navn på det nyest oprettede fodbold-
hold på kollegiet. Holdet skal spille 
7-mandsfodbold i Kollegieturnerin-
gen, og efter fællesmødet på NO-lige 
var de fleste detaljer på plads. 

”Vi kommer til at træne hver onsdag 
fra klokken 18 og cirka halvanden 

time frem på Engelsborgskolens ba-

ner. Kampe bliver oftest spillet søn-

dage på DTU's baner,” fortæller Ma-
ria, O64, der er en af bagmændene 
bag det nye pigefodboldhold. Pigerne 
har endda en træner, Claes, O52, og 
ved mødet fandt de også ud af, hvor-
dan det nye spillertøj skal se ud: ”Vi 
skal spille i lilla og sort med guld-

skrift,” fortæller Maria med et smil. 

Alle kan være med 

Selvom fodboldholdet allerede har 
mange interesserede kvindelige fod-
boldspillere, er der altid plads til 
flere.”For at være med, skal man 
bare anmode om medlemskab på 

facebook eller kontakte mig eller Cla-

es på mail,” fortæller Maria og fort-
sætter. ”Alle kan være med, også 
selvom man aldrig har rørt en bold 

før!” Holdet har oprettet en face-
bookgruppe, hvor al tilmelding til 
kampe og løbetræning kommer til at 
blive planlagt. Gruppen hedder 
”F.C. Nybro chicks” og kan findes, 
hvis man søger på gruppenavnet. 

Hvis du har lyst til at være med på 
holdet, kan du kontakte Maria på 
fututte@gmail.com eller Claes på 
claes_scherwin@sol.dk. Du kan også 
anmode om medlemskab på face-
book og læse mere. 

Cecilie, D5 

beboerrådet eller lignende. Bare du 
har interessen og ønsker, at kollegi-
et kommer tættere på at være selv-
forsynende (hvilket kan betyde billi-
gere husleje i fremtiden). 

Til sidst, hvem siger, at vi skal stop-
pe ved 6 kW pr. beboer, hvis kollegi-
et kan få en endnu større aftale i 
hus med Dong, kommunen eller en 
anden el-leverandør? Dette er dog 

nemmere sagt end gjort og er ikke et 
endeligt mål for projektet. 

Hvis du er interesseret, kan du skri-
ve til mig på mwahlgreen@nybro.dk 
eller mød mig til beboerrådsmøder-
ne. 

Jeg håber på at høre fra jer 

Mikkel, J21 

Det er i dag muligt at opsætte sol-

celler svarende til 6 kW pr. beboer på 

kollegiet. Dette er dog ikke 100 % 

rentabelt for kollegiet, selvom vi har 

mange tilskudsmuligheder undervejs 

foruden de almindelige tilskud til 

husejere og de faldende priser for et 

anlæg. 

Et gæt på sådan et anlæg er, at det 
vil dække ~1/3 af kollegiets flade, 
ikke skyggeramte tage vendt mod 
syd. Tage over lejlighederne er ikke 
medregnet i dette. 

Kunne kollegiet derimod låne en del 
af pengene (§100 lån) og på anden 
vis søge om finansiering af et sådan 
projekt uden problemer, ville det 
hurtigt være muligt at gøre projek-
tet rentabelt. 

Jeg søger derfor til næste beboer-
rådsmøde interesserede til at delta-
ge i dette projekt, mest af alt fordi 
jeg selv ikke vil være at finde på 
kollegiet i en længere periode fra 
sommeren og et par måneder frem 
og ikke ønsker, at dette projekt skal 
løbe ud i sandet, som fx vores multi-
baneprojekt, såfremt jeg ikke træk-
ker læsset. 

Det er ikke et krav, at du sidder i 

Solceller på taget af kollegiet 

Kagefestival 
Nybrogård Kollegiet får for første 

gang nogensinde en vaskeægte kage-

festival!  

Efter et fællesmøde for interessere-
de kagebagere blev det aftalt at 
holde kagefestival lørdag d. 17. 
marts 2012. Otte kagebagningsar-
rangører står bag festivalen, og alle 
er velkomne til at deltage. 

Festivalen kommer sandsynligvis 
til at foregå på LM-lige og NO-lige, 
men alt det og meget mere vil blive 
klarlagt det næste stykke tid. 

Der er nu oprettet et facebook event 
kaldet Nybrogårds Kagefestival,  
hvor du også kan melde dig til, hvis 
du vil være med. Alt efter hvor 
mange der kommer, vil arrangører-
ne udvide til flere gange. Forhå-
bentlig kan denne kagefestival bli-
ve starten på en lang og glorværdig 
tradition på Nybrogård Kollegiet. 

Cecilie, D5 



Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 
Kontortid  

mandag 16-18  
tirsdag-fredag 07:30-09 
1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15-21 
Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Ask, M47  Allan, L3 

Kunstklub  Havegruppen 
Julie, H51  Amanda, A21 

Rollespilsklub  Bryggerklub 
Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 
Jesper, C38  Rasmus, M49 
Andreas, D52  David, M55  

Filmklub  Fodboldklub 
Christian, M61  Gabriel, C5 
Qi Hu, M41  Jakob, C3 

Nybro running 
Jakob, C3 

 
Service 

Nøgleordning   
Mikkel, J21  Bordtennis/hockey 
Tlf: 46 97 (45 21) CD-Kælderen 

Mik, R49  Cykelværksted 
Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

Thomas C22   Klapstole 
Tlf: 23 61 27 79  Stig, S5  

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

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 
Kl. 21-9: kr. 100,- Mikkel, J21 

 

KælderCaféen 

Åbningstider: 
fredage kl. 20-03  

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

Formand: Nikolaj, N16 
Næstformand: Jacob, G2 
Kasserer: Samuel, D46 
Sekretær: Amanda, E22 
Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 
Suppleant: Maria, J34 
Suppleant: Amanda, A21 
 
Daglig leder: Thomas, C22 

Administration 
Kasserer 
Anna, M45 
anna@nyengaard.com 
 
Beboerrådssekretær 
Nina, C23 
nina_sig@hotmail.com 
 
Revisorer 
 
 

NybroTidende 
Cecilie, D5      
tidende@nybro.dk 
 
 
Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid mandag kl. 19-20 og 
torsdag kl. 20-21  
i GH-kælderen.        
Tlf: 4400 
 
 
Klagenævn 
Kontortid onsdag 19-19.30 i 
GH-kælderen 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 4400 
 
 
Netværkskontor 
Kontortid mandag 20-21  
i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 
 
 
Antennegruppen 
Lars Kaj 
 
 
Grønt Kollegium 
Amanda, A21 
asrac87@gmail.com 
 

Den personlige side 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 
Kontortid  

mandag 16-18  
tirsdag-fredag 07:30-09 
1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15-21 
Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

Bestyrelsen 
Andreas, D52 
Camilla, N15 
Thomas, C-22 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Jonas, D59   

AB-ulige    Jeppe, B59 
      Amanda, A21 (sup.)  
AB-lige      Thomas, B64 
       Simon, A26 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D59  
      Marina D49   _______   

CD-lige      Thomas, C22 
      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige     Philip, F47 
          

EF-lige 
     

GH-ulige    Lasse, C21 
     

GH-lige      Thomas, G26 
          

JK-ulige     Maria, J34 
          

JK-lige         
     

LM-ulige     Christian, M61 
       Qi, M41 (sup.)  

LM-lige        
           

NO-ulige     Lærke, N37 
       Cecilie, O47 (sup.)  

NO-lige       Nikolaj, N16 
       Atle, O56 (sup.)  

PR-ulige     Kasper, P31 
       Mikkel, R61 (sup.)  

PR-lige        
     

ST-ulige      Mathias, O5 
           

ST-lige        Thomas, T64 
           

Lejligheder 
C, D, G       Cecilie, D5 
       Natasja, D4 (sup.)  
H, L       Hallur, L10   
M, O, S       Majbritt, S5   

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 
skal være sekretær Nina, C23, 
nina_sig@hotmail.com, i hænde 
senest 10 dage før mødet. 

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

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

dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed 

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

med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/

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

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

vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutnin-

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

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

 Cecilie D5 (redaktør) 

Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have... 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilken ordklasse, der på 
latin hedder præpositioner, 
tilhører ord som ’fra’, ’på’ og 
’med’? 

 

Hvilket psykologisk begreb 
bruges om en pludselig insigt? 

 

Hvilken sangerinde blev kaldt 
’Lady Day’? 

Hvilken fysisk proces udnyt-
tes til at udvinde energi i et 
kernekraftværk? 

Hvor mange spidser har den 
jødiske davidsstjerne? 

Februar er måneden med fastelavn, 

som i år fejres søndag d. 19. februar. 

Til fastelavn hører fastelavnsboller, 

som de fleste af os har smagt, måske 

endda selv prøvet at bage. 

Her kommer to anderledes opskrifter 

på fastelavnsboller fra www.odense-

marcipan.dk, hvis I skulle have mod 

på at bryde traditionen og prøve no-

get nyt. Rigtig god fornøjelse! 

 

Cognac fastelavnsboller 
Dej til 20 boller:  

300 g mel 
75 g margarine 
1 ½ dl mælk 
1 æg  
30 g gær 
50 g sukker 

Fyld:  

200 g marcipan 
2 spsk. cognac 
Hasselnøddeflager og glasur til pynt. 

Fremgangsmåde: 

Mel og margarine smuldres sammen. 
Gæren røres ud i mælken og tilsættes 

sammen med de øvrige ingredienser. 
Sættes til hævning i 30 min. Dejen 
slåes ned og formes til boller og lav en 
fordybning i midten af bollerne. Læg 1 
tsk./ca. 10 g fyld pr. bolle. Pensl med 
æg. Lad dem hæve i 30 min. Bag bol-
lerne ved 225 grader til de er gylden-
brune.  

Fyld:  

Marcipan røres sammen med cognac. 
Hasselnøddeflager drysses over bollen.  

Pynt de afkølede boller med glasur. 

 

Fastelavnsboller med sve-
ske og nougat 
Dej til 12 boller: 

75 g smeltet smør 
1 dl mælk 
25 g gær 
1 æg  
1 spsk sukker 
ca. 250 g hvedemel 

Fyld: 

12 store saftige svesker uden sten 
2 spsk portvin 
1 sammenpisket æg 

Pynt & fyld: 

Flormelis  
Kakao 
¼ liter piskefløde 
75 g iskold revet nougat 

Læg sveskerne i blød i portvin natten 
over eller giv dem et kort opkog. 

Rør gæren ud i lun smeltet smør blan-
det med mælk og pisk æg samt sukker 
i. Tilsæt hvedemelet lidt af gangen og 
ælt dejen, til den er blank og smidig. 
Lad dejen hvile i 30 min. 

Rul dejen tyndt ud og skær den i 12 
kvadrater på ca. 10 * 10 cm. Fordel sve-
skerne midt på kvadraterne. Klem dej-
hjørnerne fast sammen over sveskerne i 
midten og form til boller. 

Læg bollerne med sammenføjningen 
nedad på en bageplade med bagepapir. 
Pensel bollerne med sammenpisket æg 
og lad dem hæve lunt til dobbelt størrel-
se i 30-45 min. 

Bag bollerne i ca. 15 min. ved 200° C. 
Pynt boller med chokoladeglasur og 
flæk dem. Pisk fløden til skum og bland 
med revet nougat. Smag til med portvin 
og kom cremen i bollerne. Server 
straks. 


