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   NybroTidende 

SØNDAGSSKØJTETUR - Det nye år startede koldt, og søndag den 3. januar kunne 
danskerne vågne op til sne, is og minusgrader, der ledte tankerne hen på et sted 
længere mod nord. Også søerne var frosset til, og det benyttede mange i Lyngby og 
omegn til at finde skøjterne frem og bevæge sig ud på det dybe, frosne vand. På 
Lyngby Sø var der ingen skilte med færdsel forbudt, men på Bagsværd Sø var skil-
tet ikke til at misse. Alligevel trodsede mange advarslerne og fik sig en god skøjte-
tur på den kæmpe naturskabte skøjtebane.  

Januar 2010 

KÆLDERCAFÉEN LUKKER - Pr. 1. 
januar 2010 udmeldte bestyrelsen 
i KælderCaféen, at de ikke længe-
re ønskede at køre KælderCaféen. 
Og da der ikke var nogle til at ta-
ge over, blev det herefter besluttet 
at lukke den. Læs mere.      Side 7 

KØKKENHYGIEJNE - Så er det ble-
vet tid til fjerde omgang af køk-
keninspektionerne på fælleskøk-
kenerne. Denne gang er turen 
kommet til CD-ulige, JK-lige og 
ST-ulige. Hvordan mon de klarer 
sig i kampen? Læs mere.  Side 8-9 

NYTÅR PÅ NYBROGÅRD - Mange 
kollegianere valgte at fejre det nye 
år med en fest på kollegiet. Læs me-
re om hvilke gange, der holdt fest, 
og hvad nogle af dem fik at spise, 
eller genoplev festlighederne på bil-
lederne.         Side 10 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

Kollegiets skorsten 
er fremover udlejet 
til mobilfirma, der 
opstiller antenne.  

Dette indbringer kollegi-
et 40.000 kr. årligt. 

 

KælderCaféens er 
blevet lukket grun-
det Bestyrelsens fra-

trædelse. 

NYK vil betale Kælder-
Caféens udeståender.  

 

 
Næste  

Beboerrådsmøde 
Tirsdag d. 2. februar 2010 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Torsdag den 14. januar holdt Ah-

med kiosken lukket på grund af et 

voldsomt røveri.  

Omkring kl. 15.30 kom to mænd i 
røde trøjer ind i butikken og truede 
Ahmed med en kniv, mens de for-
langte at få penge og cigaretter. Den 
ene var hætteklædt, mens den an-
den ikke havde tildækket ansigtet. 
De må have stået udenfor og ventet 
til kiosken var fri for kunder, før de 
gik ind. Der kommer altid en del 
kunder, når Ahmed åbner butikken 
kl. 15 – blandt andet for at købe 
cigaretter . 

De to gerningsmænd trængte ind 
bag disken, og den ene slog Ahmed i 
hovedet og på benet, mens den an-
den tog penge fra kasseapparatet og 
cigaretter fra hylden og fyldte en 
sort sæk. Ahmed gjorde ikke mod-
stand, men pådrog sig alligevel en 
del skrammer og blev også skåret i 
hånden. Heldigvis var såret kun 
overfladisk. 

De to mænd skubbede derefter Ah-
med ned på gulvet ved komfuret og 
løb ud fra butikken. Røverne slap af 
sted med 2-3.000 kr. i kontanter og 
for ca. 2.000 kr. cigaretter. To politi-
biler blev tilkaldt, og Lars Kaj, der 
tilfældigvis kom tilbage fra gåtur 
med Sally, fandt en meget rystet 
Ahmed i færd med at opgøre de vær-

ste skader og med blod løbende fra 
sin sårede hånd. 

Hændelsen var meget ubehagelig og 
efter råd fra både politi og Lars Kaj 
besluttede Ahmed at lukke butikken 
for resten af den dag. Arbejdsom og 
pligtopfyldende som han er, var han 
dog allerede tilbage i butikken fre-
dag og åbnede som sædvanligt. 

Hvad angår røverne, så er der i skri-
vende stund intet nyt. Heldigvis har 
Ahmed haft et videokamera opsat, 
som forhåbentlig kan afsløre ger-
ningsmændene.  

Cecilie, D-5   

HUSK 

HURTIG POLITIKONTAKT 

OVERVÅGNING 

ALARM 

NABOHJÆLP-ALARM 
Med venlig hilsen  

Ahmed 

Røveri mod kiosken 
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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. 

I forbindelse med røveriet torsdag d. 14. januar har Ahmed øget sikkerheden i kiosken. Han har både opsat videoka-

mera ved disken, sat brædder for, fået lås på døren til baglokalet, fået nabohjælpalarm, der kan høres helt over på AB 

og CD-gangene, og hurtig politikontakt. Derudover har han nu indrettet kiosken således, at det er sværere for tyvene 

at komme hurtigt ind og ud af lokalet. Alt i alt er der nu taget en mængde forholdsregler, så det ubehagelige røveri 

ikke skal gentages. 



Der var 15 fremmødte til mødet.  

Ad 1) Esben C15 valgt til ordstyrer  

Ad 2) Beboerrådets beretning for det 
forløbne år.  

Der er kommet en del nye aktive bebo-
ere det forløbne år på kollegiet. Pernil-
le D55 er blevet ny sekretær, og Mor-
ten S21 er blevet ny kasserer i Beboer-
rådet. Der er kommet en række nye 
formænd for kollegiets klubber. Ny 
formand for motionsrummet (Paiman 
M65 og Søren N33), haveklubben (Mia 
H6), cykelværkstedet (Per G7) og 
bryggeriklubben (Kristian C20 og T-
Bone S17). Derudover er der blevet 
oprettet 2 nye klubber. En filmklub 
med Philip L31 og Lasse M59 som 
formænd og en kunstklub med Julie 
H51 som formand. Det bliver spæn-
dende at følge disse klubber i det næ-
ste år.  

Det er blevet vedtaget at udleje plads 
på skorstenen til en antenne. Dette 
indbringer 40.000 kr. årligt til kollegi-
et.  

Der er blevet afholdt en succesfuld 
NybroFestival i år, som resulterede i 
et mindre underskud end det der er 
opnået de sidste par år. Beboerrådet 
håber, at der er nogle, der vil følge op 
på succesen igen næste år.  

KælderCaféen er begyndt at fremlæg-
ge regnskab hvert kvartal og har fået 
bedre styr på hele organisationen og 
økonomien, end der har været længe.  

Det undersøges, om der kan bygges en 
multibane på kollegiet. Lige umiddel-
bart er der stadig lang vej, men forhå-
bentlig sker der noget i løbet af foråret 
2010.  

Generelt har 2009 været et positivt år 
for Beboerrådet med god atmosfære og 
gode beslutninger, der er blevet truf-
fet.  

Ad 3) Kollegiets driftregnskab for det 
forløbne år  

I sidste øjeblik nåede regnskabet at 
blive uddelt på kollegiet, så det kunne 
komme til afstemning på Beboermø-
det. Generelt ser regnskabet fornuftigt 
ud. Der er blevet brugt mindre vand, 
varme og el end forventet. Overskud-
det i regnskabet er 601.368 kr. og dis-
se penge indgår i det nye driftår. 
Regnskabet blev ikke uddelt rettidigt, 
så er der spørgsmål eller kommenta-
rer så skriv gerne en mail til varme-
mester@nybro.dk. Der er bestyrelses-

møde på torsdag den 11. december, 
hvor regnskabet skal til endelig god-
kendelse, så spørgsmål og kommenta-
rer skal gerne være Lars Kaj i hænde 
inden da.  

Der blev stemt for godkendelse af 
regnskabet.  

For: 14  
Imod: 0  
Blank: 1  

Ad 4) Valg af kollegianere til diverse 
poster.  

Den ene af de 2 pladser i bestyrelsen 
er på valg. Mikkel J21 genopstiller 
som medlem. Der er ikke nogle andre 
kandidater. 

For: 14  
Imod: 1  
Blank: 0  

Mikkel J21 er dermed genvalgt som 
medlem i bestyrelsen.  

Der skal vælges en suppleant til besty-
relsen. Bo S30 træder af som supple-
ant, og i stedet blev Jonas D59 enstem-
migt valgt til suppleantposten.  

Formanden for Beboerrådet er på valg. 
Mathias O-05 genopstiller som for-
mand. Der er ingen andre kandidater.  

For: 13  
Imod: 2  
Blank: 0  

Mathias O-05 er dermed genvalgt som 
formand for Beboerrådet.  

Der blev foretaget en gennemgang af 
Beboerrådsmedlemmerne fra alle gan-
gene og lejlighederne på kollegiet. Li-
sten ser nu således ud:  

AB-ulige: INGEN  
AB-lige: Søren B50, Morten B46  
CD-ulige: Jonas D59, Lasse C23  
CD-lige: Casper D64  
EF-ulige: Maria E21  
EF-lige: INGEN  
GH-ulige: INGEN  
GH-lige: Thomas G26  
JK-ulige: Scott J31  
JK-lige: INGEN  
LM-ulige: Philip L31, Lasse M59  
LM-lige: INGEN  
NO-ulige: Camilla N31  
NO-lige: INGEN  
PR-ulige: Jonas P27, Kasper P31  
PR-lige: Casper P18  
ST-ulige: Mathias O-05, Mark S29  
ST-lige: Bo S30  

CDG-lejligheder: Cecilie D-05  
HL-lejligheder: INGEN  
MOS-lejligheder: INGEN  

Ad 5A) Rettelser og tilføjelser til hus-
ordenen §4 Stk.2: ”Røgalarmanlægget 
må kun benyttes ved brand og i andre 
tilfælde, hvor der er fare for gangens 
beboere. Misbrug af anlægget betrag-
tes som en overtrædelse af husorden”. 

For: 14  
Imod: 0  
Blank: 1  

§4 Stk. 5: ”Cykler må kun parkeres i 
cykelskure og i/ved cykelstativer. 
Knallerter og scootere må også parke-
res i cykelstativerne.”  

Ordlyden blev ændret til følgende 
under mødet og det var denne ordlyd 
der blev stemt for.  

”Cykler må kun parkeres i cykelskure 
og i/ved cykelstativer. Knallerter og 
scootere må også parkeres i cykelsku-
rer og i/ved cykelstativer.”  

For: 11  
Imod: 3  
Blank: 1  

§4 Stk. 7: ”Indenfor bommene må 
færdsel med motorkøretøjer kun ske 
efter aftale med ejendomsmesteren og 
indenfor dennes normale arbejdstid: 
mandag til fredag. Færdsel skal lige-
ledes være i umiddelbar forbindelse 
med af- og pålæsning. Færdsel inden-
for bommene skal foregå med yderste 
forsigtighed af hensyn til legende 
børn”. 

For: 14  
Imod: 0  
Blank: 1  

§4 Stk. 8: ”Færdsel i henhold til stk. 7 
kan kun ske uden for Ejendomsme-
sterens normale arbejdstid ved di-
spensation fra formandskabet eller 
bestyrelsen”.  

For: 14  
Imod: 0  
Blank: 1  

§9 Stk.4: ”Dispensationssager skal 
altid forelægges bestyrelsen til god-
kendelse. Formandskabet kan ved 
presserende sager tage beslutnin-
gen”. 

For: 14  
Imod: 0  
Blank: 1  

Alle rettelser og tilføjelser til husor-
denen blev dermed godkendt  

Ad 6) Der var ingen punkter til 
eventuelt.  

Tak for god ro og orden!  

Referat af Beboermøde onsdag d. 2. december 2009 
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Til stede: Søren B50, Esben C15, 
Cecilie D5, Narcis D10, Pernille 
D55, Jonas D59, Maria E21, Line 
M1, Camilla N31, Mathias O5, Cas-
per P18, Jonas P27, Mik R49, Mor-
ten S21, Mark S29, Bo S30, Teis 
T46, Martin T51, Lars Kaj  

Afbud: Mikkel J21, Scott, J31  

Ad 1) Esben valgt til ordstyrer  

Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt for sidste 
beboerrådsmøde  

Ad 4) Dagordenen godkendt  

Ad 5) Økonomi:  

Der pt. står 239.700,23 kr. på NYK’s 
konto og 137.540,64 kr. på Netværk-
gruppens konto. Der er problemer 
med Dataløn, så derfor er der ikke 
blevet udbetalt løn efter sommerferi-
en. Dette problem skulle gerne snart 
være løst.  

Ad 6) Ingen øvrige meddelelser.  

Ad 7) Dagsordenen for bestyrelses-
mødet i december blev gennemgået. 
Årsberetning til kommunen, valg af 
revisor, der skal kigges på forholds-
regler ved brand, ændringerne i 
husordenen skal godkendes efter at 
de er blevet godkendt på Beboermø-
det, der skal laves en opfølgning på 
renoveringen og information om 
hvordan varme og el bliver afregnet.  

Ad 8A) Løbekonkurrencen søger om 
2762,25 kr.  

For: 9  
Imod: 0  
Blank: 0  

Ad 8B+C) KælderCaféens fremtid 
og ekstraordinær aflønning af kasse-
reren. 

Bestyrelsen i KælderCaféen har 
besluttet at træde af 1/1-2010. Det 
betyder, at der ikke vil være åbent i 
KælderCaféen i det nye år før end, 
der kommer en ny gruppe og tager 
over. Da der ikke er fundet nogle til 
at overtage bestyrelsespladserne er 
det blevet besluttet at holde et eks-
traordinært Beboerrådsmøde man-
dag den 11. januar 2010, hvor der 
skal gøres status over KælderCafé-
ens økonomi og drift. Det er ikke 
ønsket, at KælderCaféen skal gå 
konkurs, så derfor skal der findes en 
løsning, hvor KælderCaféen kan 
lukke ned i en periode for så at star-
te op senere. Faste udgifter skal 

derfor oplyses så det kan vurderes 
hvordan KælderCaféen kan køres 
videre uden indtægter. For at der 
kan laves en ny bestyrelse, skal en 
gruppe på 4 personer møde op til et 
Beboerrådsmøde med en plan for 
driften af en ny KælderCafé, og så 
skal der vælges et medlem fra Be-
boerrådet, som skal sidde med i be-
styrelsen. Det blev diskuteret, om 
der skulle være en ekstraordinær 
aflønning af KælderCaféens kasserer 
i forbindelse med færdiggørelsen af 
det endelige regnskab. Dette vil blive 
endeligt besluttet på mødet i januar. 

Ad 8D) Slutevaluering af Nybro-
Festivalen 2009.  

Festivalgruppen har udfærdiget en 
manual for, hvordan en festival plan-
lægges og gennemføres på bedst mu-
lig vis. De overvejelser og beslutnin-
ger, der er blevet taget i forbindelsen 
med festivalen i 2009, er blevet be-
skrevet, så det er nemmere for en ny 
gruppe at arrangere festivalen og 
bruge noget af den viden, der er ble-
vet samlet fra dette års festival. Be-
boerrådsformanden har fået mappen, 
så henvendelse skal ske til Mathias 
O5.  

Ad 8E) Ny kopimaskine.  

Flere forslag har været fremme både 
med at udlicitere trykning af Nybro-
Tidene og indkøb af en ny kopimaski-
ne til kollegiet. Umiddelbart ønskes 
det at starte med at prøve at udlicite-
re. Der bliver stemt for at udlicitere 
med et loft på 4600 kr. for print af 
NybroTidende pr. udgave.  

For: 7  
Imod: 1  
Blank: 1  

Stemmen imod forslaget er fordi det 
ønskes at der investeres i en kopima-
skine til kollegiet.  

Ad 8F) Status på TV-kanaler.  

Baseret på den gamle afstemning der 
blev fortaget på kollegiet er det prø-
vet at sammensætte 2 pakker. En 
grundpakke som alle automatisk er 
tilmeldt og så en tilvalgspakke med 
ekstra kanaler. Grundpakken vil 
koste 62 kr. mens tilvalgspakken vil 
være 149 kr. Tilvalgspakken inklude-
rer naturligvis kanalerne fra grund-
pakken. De nye priser afviger ikke 
meget fra de nuværende. Der er 
plads til mere end 21 kanaler og det 
vil koste omkring 364.000 kr. i an-

lægsudgifter, men dette burde finan-
sieres gennem indtægten fra anten-
neudlejningen.  

Ad 8G) Kunstklubben søger om 5-
10.000 kr. til installation af en ny 
håndvask. For: 8 Imod: 0 Blank: 1 Ad 
8H) Kunstklubben søger om 4000 kr. 
til installation af en ny håndvask.  

For: 8  
Imod: 0  
Blank: 1  

Ad 8I) Ny Nøgleperson.  

Tre kandidater mødte op til Beboer-
rådsmødet.  

Narcis D10 – Er for det meste hjem-
me om eftermiddagen og kan blive 
ringet op hele døgnet. Har boet her i 
1½ år og regner med at bo her til 
2012-2013.  

Mik R49 – Er meget på kollegiet så 
er derfor nem at få fat i. Kender Jon 
som også er Nøgleperson og kender 
derfor til systemet. Har boet her i 2½ 
år og regner med at bo her 2 år end-
nu. 

Teis T46 – Har boet her i 5½ år og 
regner med at bo her ca. 1 år endnu. 
Er rimelig meget hjemme og kunne 
bare godt tænke sig at være Nøgle-
person.  

Der blev stemt mellem de 3 kandida-
ter  

Narcis: 3  
Mik: 4  
Teis: 2  

Dermed er Mik R49 ny Nøgleperson.  

Ad 9) Evt.:  

Det er blevet efterspurgt om møde-
indkaldelser og referater også kunne 
blive lavet i en engelsk version. Det 
er vurderet, at alle har mulighed for 
at spørge medkollegianere om en 
oversættelse, hvis dette skulle være 
nødvendigt.  

Ad 11) Der afholdes ekstraordi-
nært Beboerrådsmøde mandag 
den 11. januar 2010 kl. 19 i GH-
kælderen omhandlende KælderCafé-
en. Næste ordinære Beboerråds-
møde er tirsdag den 2. februar 
2010 i GH-kælderen.  

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

Tak for god ro og orden!  

Referat af Beboerrådsmøde onsdag d. 2. december 2009 
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Filmklubben fik for nyligt bevilli-
get 39.000 kr. til køb af udstyr. Vi 
har fået en god aftale med Lydpor-
talen i Lyngby om et delvist spon-
sorat, der vil betyde at Lydporta-
len, samt leverandørerne, betaler 
ca. en tredjedel af udgifterne til 
udstyr, mod at vi sætter nogle pla-
kater og den slags op i lokalet. Ud-
styret vil være af meget høj kvali-
tet, så det bliver vigtigt at film-
klubbens medlemmer passer godt 
på det. 

Vi har fået tildelt et lokale under 
AB som vil komme til at fungere 
som kombineret lagerrum og film-
klub, med ca. halvdelen af pladsen 
til hver funktionalitet. Den del vi 
skal bruge, ryddede vi for nyligt. 

Planen er at sætte noget tungt stof 
op på væggene for at hjælpe med 
akustikken, det vil primært sige, 
at sikre at betonen ikke reflekterer 
for meget lyd.  

Udstyret er ikke blevet leveret 
endnu, men bliver det inden for et 

par uger. Vi håber således at kun-
ne åbne filmklubben for medlems-
tilgang inden udgangen af marts.  

Vi glæder os til at se Jer! 

Philip (L-31) 

Næstformand for Filmklubben  

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag d. 2. februar 2010 

Status for filmklubben 

A) NybroFestival 2010 – Medlem-
mer til festivalgruppen søges  

B) Ny formand for Motionsklubben 
– interesserede bør henvende sig til 
Beboerrådet  

C) Filmklubben søger om 19.891 kr. 
grundet et godt tilbud der optog 
meget af den tidligere bevilling. Se 
Bilag 1 for udspecificering  

D) Gennemgang af gældsposterne 
fra KælderCaféen  

E) Status på hvad der er af faste 
udgifter for KælderCaféen  

F) Eksakte beløb på hvor meget der 
skyldes til SKAT og Premium Beer  

G) Hvad kræves der af en ny besty-

relse i KælderCaféen?  

Sanktioner, hvor stort et stemme-
flertal skal være etc.  

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

10) Evt.  

11) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske til Pernille, D-
55, senest mandag den 1. februar.  

Vel mødt!  

Kl 19:00 i GH-Kælderen 

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sidste 
beboerrådsmøde samt det ekstraor-
dinære 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:  
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Til stede: Jonas B46, Esben C15, 

Cecilie D5, Pernille D55, Maria E21, 

Micki F55, Andreas H1, Mikkel J21, 

Philip L31, Majbritt S5, Stig S5, 

Anders N32, Mathias O5, Claes 

O52, Casper P18, Jonas P27, Mia 

S3, Bo S30, Martin T51  

Afbud: Søren B50  

Mathias fungerede som ordstyrer.  

8 stemmeberettigede mødt  

Beboerrådets formand, Mathias, 
lagde ud med en agenda for, hvad 
der skulle gennemgås og tages stil-
ling til på mødet. Værdien af lageret 
skal klarlægges, mulighederne for 
at afvikle gælden og en afgørelse af 
om KælderCaféen skal erklæres 
konkurs, eller om beboerrådet skal 
betale gældsposterne. Desuden skal 
der fastlægges nogle retningslinjer 
for, hvad der skal foreligge før, end 
en ny KælderCafé kan blive åbnet.  

Det skal tages in mente, at den be-
styrelse, der har styret KælderCafé-
en det sidste stykke tid, ikke alene 
er skyld i de negative driftsresulta-
ter, da KælderCaféen længe har 
haft dårlig økonomi.  

Det blev meddelt, at der er omkring 
10.000-12.000 kr. i værdi på lageret. 
Alt er noteret ned, så det kan kon-
trolleres, og det kan eventuelt over-
vejes, om der skal sælges ud i varer-
ne for at få en indtægt derfra. Nogle 
af de uåbnede varer kan muligvis 
returneres til METRO.  

Der skyldes 15.990 kr. til Premium 
Beer for oktoberfest øl. Disse penge 
skal betales inden for meget nær 
fremtid. Der er ingen gæld til Tu-

borg og Metro, men der skyldes et 
ukendt beløb til SKAT. Det skulle 
dog meget gerne ikke overstige 
38.000 kr. Der er derudover 5 bar-
tendere, der mangler at få penge fra 
KælderCaféen.  

Bartenderne skylder omkring 
40.000 kr. Det er omkring 100-1000 
kr. per person, men der er 2 perso-
ner, der tilsammen skylder 12.000 
kr. Det burde derfor være muligt at 
få nogle af pengene samlet ind. Der 
er engagement for at sørge for at få 
bartenderne til at betale deres 
gældsposter. Der er derudover 2 
computere, som kan forsøges at bli-
ve solgt til højst bydende.  

Resultatet fra årsregnskabet er på 
90.000 kr. men dette resultat viser 
ikke noget specifik fra 2009, da det 
også dækker over tidligere års regn-
skaber. Omsætningen for 2009 har 
været på 376.000 kr. som er en del 
mindre end tidligere år. Der har 
været barudgifter på omkring 
241.000 kr.  

Erklæres KælderCaféen konkurs, så 
kommer der en kurator og tager al 
musik, overvågning og andet af vær-
di. Disse ting kan ikke bare fjernes 
inden i fald, det besluttes at erklære 
KælderCaféen konkurs. Hvis Kæl-
derCaféen forbliver, så er der for-
skellige faste udgifter. Der er et mo-
bilabonnement, som kan sættes i 
bero, et alarmanlæg som koster 185 
kr. pr. måned samt afgifter til KO-
DA og Gramex. Det anslås, at det 
ca. vil komme til at koste 800-1000 
kr. at holde KælderCaféen kørende 
om måneden.  

Valget for Beboerrådet står mellem 

at lade KælderCaféen gå konkurs 
eller afbetale gælden, så den kan 
starte op senere uden at skulle købe 
alt på ny. En anden mulighed er at 
lukke KælderCaféen og så lave fest-
lokale i stedet for. Nybrogård Kolle-
giet, Lyngby 2  

Der blev stemt for at dække gælds-
posterne op til 75.000 kr. som er det 
estimat, der er givet for hvor meget, 
der skyldes væk. Efterfølgende vil 
NYK dække de faste udgifter indtil 
andet besluttes.  

For: 4 Imod: 0 Blank: 8  

Dermed har Beboerrådet valgt at 
hjælpe KælderCaféen med betaling 
af gæld til diverse kreditorer og ikke 
lade caféen gå konkurs.  

Bo og Mathias kigger bilag igennem 
for de penge bartenderne har til go-
de inden næste beboerrådsmøde og 
derudover skal der være veldoku-
menterede regnskaber for de beta-
linger der skal komme.  

Det blev besluttet at vente med at 
beslutte nogle retningslinjer for en 
ny KælderCafé før end næste møde, 
da Beboerrådsrepræsentanterne 
dermed har en mulighed for at dis-
kutere punktet med deres gang.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 
finder sted tirsdag den 2. febru-
ar 2010 kl. 19 i GH-kælderen  

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

Tak for god ro og orden!  

 

Referat af ekstraordinært Beboerrådsmøde  
mandag d. 11. januar  2010 
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blive tømt for alt af værdi, og dette 
ville i så fald blive meget dyrere at 
anskaffe igen, hvis det skulle kø-
bes i ny stand. 

Beboerrådet tror derfor stadig, at 
det er muligt at få KælderCaféen 
til at fungere på kollegiet, men for 
at undgå at ende i samme situati-
on med uoverskuelige regnskaber 
og ukontrolleret varetagelse bliver 
der stillet visse krav til en ny be-
styrelse. De præcise krav til en ny 
bestyrelse i KælderCaféen vil først 
blive endeligt besluttet på næste 
Beboerrådsmøde i februar. Dog er 
der allerede fremsat følgende krav: 
antallet af opstartere skal være på 
minimum fire personer, og derud-
over skal der fremlægges en over-
bevisende forretningsplan for, 
hvordan KælderCaféen skal køres, 
og denne skal godkendes på et Be-
boerrådsmøde. 

Indtil en ny bestyrelse melder sig, 
har Beboerrådet også bestemt sig 
for at betale for en videreførelse af 
de løbende udgifter, der er forbun-
det med at holde KælderCaféen 
klar til eventuel genåbning. Dette 
skal dog holdes på et absolut mini-
mum, og alle unødvendige udgifter 
skal afvikles hurtigst muligt. Det 
kan også komme på tale at sælge 
det, der på nuværende tidspunkt 
er på lageret, for på den måde at 
nedbringe de endnu ret høje udgif-
ter. 

Hvis du har lyst til og mod på at 
være med til at starte KælderCafé-
en op igen, så snak med din Be-
boerrådsrepræsentant (eller et an-
det medlem af Beboerrådet) om, 
hvordan det foregår. Eller kom ned 
og annoncer dine planer til et af de 
kommende Beboerrådsmøder. Hvis 
du allerede har en forretningsplan 
for hvordan du vil drive en ny Kæl-
derCafé så kontakt sekretæren for 
at få et punkt på dagsordenen så 
Beboerrådet kan tage stilling til 
dit forslag. 

Cecilie, D-5 

 

Efter lang tid med varierende 

overskud på kontoen, problemer 

med klager fra beboere og forvirren-

de regnskaber har KælderCaféens 

bestyrelse valgt at trække sig med 

virkning fra 1. januar. Det betyder, 

at KælderCaféen ikke kan køre vi-

dere og derfor må lukke.  

Næsten hvert eneste Beboerråds-
møde de sidste mange måneder har 
haft et punkt tildelt KælderCaféen 
på dagsordenen. Først var det kla-
ger fra beboerne om, at KælderCa-
féens ansatte ikke overholdt lukke-
tiderne, og det resulterede i, at 
onsdag ikke længere var en åb-
ningsdag. Derefter kom problemer-
ne med et uoverskueligt budget, 
hvor tallene sagde et, mens konto-
en sagde noget andet. Dette blev 
forsøgt løst med ansættelsen af en 
ny kasserer, der skulle forsøge at 
få styr på de forvirrende – og som-
metider modstridende – tal. Men 
dette var for stor en mundfuld for 
den ellers dygtige kasserer, og i 
slutningen af 2009 måtte bestyrel-
sen kapitulere og trække sig. 

I januar skulle Beboerrådet så be-
slutte, hvorvidt KælderCaféen 
skulle erklæres konkurs, eller om 
Beboerrådet skulle give økonomisk 
støtte til at betale de tilbageværen-
de kreditorer, som KælderCaféen 
ikke selv havde råd til. KælderCa-
féen havde på det tidspunkt for 
omkring 10.-12.000 kr. på deres 
lager og endnu flere penge til gode 
fra diverse personer. Det var dog 
ikke nok til at betale alle poster og 
derfor var der brug for støtte fra 
NYK. Beboerrådet stemte og med 4 
stemmer for og 4 blanke stemmer 
blev det besluttet, at NYK træder 
til som økonomisk hjælp, og Kæl-
derCaféen derfor undgår konkurs-
erklæring. 

Denne beslutning blev primært 
taget, fordi det blev anset som 
mest fordelagtigt at beholde mu-
sikanlæg og andet, så det stadig 
kan lade sig gøre at genåbne Kæl-
derCaféen, hvis en ny bestyrelse 
melder sig på banen. I tilfælde af 
en konkurs ville KælderCaféen 

KælderCaféen lukker - en æra er slut 
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Så er nytår veloverstået, og det nye 

år byder på endnu en omgang køk-

kenhygiejnekontroller på tre nye 

gange. I denne omgang har en halve-

ret dommergruppe besøgt henholds-

vis CD-ulige, GH-lige og ST-ulige. 

Læs mere om besøgene i følgende 

artikel. 

CD-ulige – skraldeposer ved dø-
ren 

Dagens første besøg var på CD-
uliges højre køkken. Her var gene-
relt pænt og rent både i selve køkke-
net og i køleskabene. Kun en enkelt 

gryde stod gemt i et af køleskabene. 
Der var ingen ”glemt” opvask, og 
køkken-
bordet var 
næsten fri 
for krum-
mer. Et 
minus var 
dog de to 
fyldte 
skraldepo-
ser ved 
døren, der 
hellere 
skulle 
have været båret de få metre længe-
re ud til den store container. 

I venstre køkken var standarden 
lige så høj hvad angår de ryddede 
køkkenborde. Køleskabene var dog 
ikke lige så fine, og der blev da også 
fundet en enkelt gryde med rester 
her. Derudover var der ikke så pænt 

i bunden af køleskabene som i det 
andet køkken. 

Alt i alt var det dog en 
positiv oplevelse, og CD-
ulige belønnes derfor med 
en glad smiley. 

GH-lige – stegemargarinen i fo-
kus 

På GH-lige startede inspektionen 
på venstre køkken, hvor det første 
der faldt i øjnene var de to åbnede 
stegemagarine-flasker på køkken-
bordet. Ved nærmere kig blev det 
dog klart at 
der på den 
ene stod 
”opbevaring 
i stuetempe-
ratur eller 
koldere/
bedst i køle-
skab”, hvil-
ket vel i teo-
rien giver 
grønt lys for at have den stående på 
køkkenbordet. På den anden, der-
imod, stod ”åbnet: opbevares i køle-
skab”, og den er 
derfor bandlyst 
på køkkenbordet. 
I det ene af køle-
skabene stod en 
gryde med re-
ster, og i et an-
det var bunden 
lettere beskidt. Udover det var der 
dog pænt og rent i køkkenet. 

På det højre køkken var både køk-
kenborde og køleskabe meget pæne 
og rene. 
Dog var 
det ene 
køle-
skab 
helt 
oppe på 
9 plus-
grader, 
og derfor potentielt sundhedsskade-

ligt for fødevarerne. Drengene, der 
var i køkkenet på pågældende tids-
punkt, oplyste dog om, at det var 
blevet rapporteret til Lars Kaj. I 
samme køleskab fandt inspektionen 
dog hele to mælk, hvor holdbarheds-
datoen 
var over-
skredet 
med flere 
dage, 
hvilket 
ikke var 
godt – 
især ikke i et for varmt køleskab. 

Generelt var der altså pænt på de to 
køkkener på GH-lige, men 
på grund af den manglen-
de bekymring om produk-
ternes holdbarhed og opbe-
varing kan de desværre 
ikke få højere end en halvglad smi-
ley. 

ST-ulige – to modsætninger 

Sidste stop på dagens inspektion 
var på ST-ulige. Her stod først det 
højre køkken for tur, og 
her var generelt ikke 
noget at sætte fingeren 
på. En enkelt ketchup-
flaske stod stadig på 
bordet, men drengene 
havde efter sigende 
netop spist morgenmad (med ket-

chup), og det er 
derfor en lovlig 
undskyldning. 
Køleskabene 
var generelt 
meget pæne – 
også i bunden, 
og der var ingen 
madrester i gry-
der eller lignen-
de. 

Fortsættes på næste side... 

Køkkenhygiejnekontrol i januar: CD, GH og ST 
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I kontrollen af de enkelte køkkener, benytter vi os af Fødevarestyrelsens 

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

holder de gældende krav for fødevarehygiejne. 



Fortsat fra forrige side... 

Det venstre køkken var dog ikke 
lige så glædeligt. Her stod lidt op-
vask på køkkenbordet, som ikke så 

ud til at tilhøre en enkelt person. 
Derudover var de fleste af køleska-
bene ulækre i 
bunden, og der 
var også åbnet 
konserves med 
sølvpapir i det 
ene – en meto-
de, der så vidt 
vides ikke 

skulle være sund. Det værste syn 
kom dog i 
det sidste 
af køleska-
bene, der 
indeholdt 
både gam-
mel kødsaft 
af en art, 
der havde 
indsmurt 
en hel hyl-
de i køle-
skabsdøren og derved også en kon-

servesdåse. Mælken, der ligeledes 

var indsmurt i den kødsaftlignende 
konsistens, var derudover mere end 
en måned for gammel med udløbs-
dato den 15. december! Dette er 
ikke acceptabelt, og trækker derfor 
den samlede vurdering ned. 

Selvom højre køkken lignede en 
glad smiley, trækker det 
venstre køkken den sam-
lede bedømmelse ned på 
en delvist glad smiley. 
Det er trods alt en hel-
hedsvurdering. 

Det var køkkeninspektionen for den-

ne gang. Læs med i næste nummer, 

når vi besøger tre nye gange og seks 

nye kollegiekøkkener. 

Cecilie, D-5 

10 vink til bedre madlavning 

rasse, hvis temperaturen er under 5 
grader. 
 
4. Skal du tilberede kød, salat og 
grøntsager, er det bedst at ordne 
grøntsagerne og salaten først. 
Stil salaten væk, og ryd op efter til-
beredningen.  
 
5. Nogle grøntager skal i kogende 
vand eller steges, inden de kan 
spises – det gælder for eksempel suk-
kerærter fra nogle lande, men tjek 
emballagen. 
 
6. Dernæst kan du gå videre til kø-
det. Hav rene redskaber og spæk-
bræt klar. Tag kødet op af pakken 
med en gaffel. Pas på ikke at spre-
de kødsaft, og put aldrig beskidte 
fingre i munden. Læg kødet på et 
rent skærebræt.  
 
7. Sørg altid for at holde den ene 
hånd ren, især når du håndterer 
kød, så du kan bruge den til for ek-
sempel at tænde for vandhanen og 
pumpe sæbe i hånden. Vask hænder-
ne med sæbe umiddelbart efter, hvis 
du får kødsaft på fingrene. 
 
8. Hvis der drypper kødsaft på bor-
det eller gulvet, skal det tørres op 
med et stykke køkkenrulle. Gene-
relt, hvis du spilder mad, så tør det 

op med køkkenrulle. Karkluden er 
kun til vand omkring vasken eller 
rent vand fra salaten. 
 
9. Steg kødet tilstrækkeligt. 
Fjerkræ skal gennemsteges, til kød-
saften er klar. 
 
10. Gaffel, spækbræt og andre red-
skaber, der har været i kontakt 
med det rå kød, må ikke komme i 
kontakt med det færdige kød eller 
med salat og brød. Tag derfor rene 
redskaber i brug, når kødet er 
gennemstegt.  

Og hvis disse råd ikke er nok for 

dig, kommer her ni andre (lignende) 

råd til at undgå fødevaresygdomme: 

1. Vær opmærksom på, om pakker 
med kød er tætte. Kom lækkende 
pakker i ekstra poser. 
 
2. Læg varerne i køleskabet med 
det samme, du er kommet hjem. 
Alle madvarer skal være pakket 
ind, så de ikke smitter af på hinan-
den. 
 
3. Tørre julekager uden creme 
kan stå ved stuetemperatur, mens 
fugtige kager og kager med creme 
skal på køl. 

Fortsættes på næste side... 

Simple hygiejneregler kan mindske 

risikoen for madinfektioner radikalt 

taget direkte fra tjek.dk. Den gene-

relle holdning er, at unge, der lige 

er flyttet hjemmefra, kæmper mod 

bakteriebefængte karklude, køleska-

be, der sejler i saft fra fersk kyllin-

gekød, og dårlig håndhygiejne. Der-

for har Fødevarestyrelsen startet 

kampagnen 'Clean eller klam?’, der 

bl.a. består af en film, der viser, at 

man ikke scorer på en middag, hvor 

man sender daten på toilettet med 

dårlig mave. 

 

I den forbindelse bringes her 10 
gode køkkenråd: 

1. Hvis pasta skal bruges til pasta-
salat, skal den hurtigt på køl. 
Hæld koldt vand over den straks 
for at skynde på nedkøling, og sæt 
den i køleskabet. 
 
2. Varme retter, der skal gemmes, 
skal nedkøles til under 10 gra-
der inden for tre timer. Hvis 
man skal tilberede store portioner, 
så sørg for at dele dem i mindre 
portioner, så der er plads til dem i 
køleskabet. 
 
3. Om vinteren kan man opbevare 
maden eller færdige retter i et 
koldt kælderrum eller på en ter-
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Igen i år havde mange gange valgt 

at samles til nytår og fejre år 2010 

på Nybrogård. Her er nogle af gan-

gene, hvor festen fandt sted på fæl-

leskøkkenerne: 

ST-ulige var en af de gange, der 
holdt nytår på kollegiet. De var 10 
mand fra gangen inklusiv 1 stk. 
kæreste og 1 gæst udefra. Menuen 
stod på laksesalat til forret med 
brød, indbagt mørbrad med hassel-
back-kartofler og brun sovs til ho-
vedret og en marcipan-sprutkage til 
dessert. Derudover blev der selvføl-
gelig serveret champagne og kran-
sekage kl. 24. 

Festen startede traditionen tro med 

dronningens nytårstale kl. 18. Der-
efter var der mad omkring kl. 19 og 
så fest. Kl. 23.40 samledes folk igen 
foran fjernsynet – denne gang til 
endnu et år med ”90 års fødselsdag” 
og skrålen med på nationalsang 
m.m. efter at rådhusuret havde slå-
et sine slag. Efterfølgende ved 1-2 
tiden tog gæsterne fra ST-ulige 
rundt på de andre gange, fx ovenpå 
på ST-lige, der havde brystet sig af 
at have kollegiets største danse-
gulv. Alt i alt en festlig aften for 
kollegianerne på ST-ulige.  

CD-ulige havde også inviteret til 
nytårsfest, og her var 15 mennesker 
samlet til spisning. Der var mange 
fra gangen, men også et par stykker 
udefra.  
Ligesom på ST-ulige startede festen 
med Dronningens nytårstale og her 
blev forretten - bruschetta - også 
serveret med hvidvin. Hovedretten 
bestod af indbagt mørbrad (!) med 
flødekartofler og salat, mens der til 
dessert var frugtsalat. Også her 
blev der set ”90års fødselsdag”, 
spist hjemmelavet kransekage og 
drukket champagne. Efter fyrvær-

keri-kiggeri kom folk fra andre gan-
ge på besøg, og festen varede til den 
lyse morgen. 

JK-lige, ST-lige og LM-ulige holdt 
ligeledes fester, og også flere lejlig-
heder havde inviteret til fest. Fæl-
leskøkken-gæsterne blev efter kran-
sekagen blandet med andre festgla-
de beboere fra kollegiet. Nogle endte 
på CD-ulige, mens andre holdt dan-
segulvet kørende på ST-lige, og an-
dre igen blev på køkkenerne. 

Alt i alt var det et festligt nytår på 
Nybrogård! 

Cecilie, D-5 

Nu har sneen og kulden snart 

været på besøg rigtig længe, og vi 

danskere er ved at vænne os til at 

begå os i det danske snelandskab. 

Vi kan endda udnytte sneen og få 

lavet en masse sjove aktiviteter. 

Her er nogle af dem: 

Snemand Frost: 

Nogle 
kreative 
kollegia-
nere har 
bygget en 
kæmpe 
snemand 
foran AB
-
køkke-
nerne. 
Læg 
mærke 

til ølkassen på snemandens hoved 
- det giver et praj om, hvor stor 
den faktisk er! 

Fortsat fra forrige side... 

4. Hold øje med, at køleskabet hol-
der maks. 5 grader og fryser mi-
nus 18. 

5. Hæld kogende vand over det 
spækbræt og værktøj, du har brugt 
til kødet, og vask det derefter op 
som normalt. 
 
6. Smid spækbrættet ud, hvis det 
får dybe ridser. 
 
7. Karklude, viskestykker og hånd-
klæder fra køkkenet vaskes på 75-
90 grader. 
 
8. Undgå hård sæbe i en skål, for 
der kan nemt samle sig bakterier . 
 
9. Dediker et rent håndklæde til 
håndtørring. Ligesom viskestyk-
ke til opvask bør det skiftes 
mindst to gange ugentlig. Skift 
karklud daglig.  

Cecilie, D-5 

Flere steder er der bygget igloer - 
både foran ST-køkkenerne og foran 
LM-lejlighederne. 

Kaffe og burger på isen: 

Isen har nu i mange dage været tyk 
nok til at man kan vove sig derud. 
To drenge fra kollegiet gjorde alvor 
af det og tog trangiasæt, kaffe og 
McD-burgere med ud på isen. Her 
kogte de vand til kaffe og ristede de 
halvkolde burgere - midt på isen! 
Sådan kan man også få en eftermid-
dag til at gå! 

Cecilie, D-5 

Nytår på Nybrogård 

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

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

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

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

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

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

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

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

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

LM-lige 
     

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

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

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

PR-lige       Kristine, P-20 
     

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

ST-lige        Anders, S-24 
           

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

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

senest 10 dage før mødet. 

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

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 

 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

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

 

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

 

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

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 

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

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

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

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

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

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

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

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

KælderCaféen 
Bestyrelsen 

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

Åbningstider 

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

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

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for privatfester lørdag 18-23 

Den personlige side 

SIDE 11    NYBROTIDENDE ÅRGANG  37 .  NR. 1 .   

De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 
Kontortid  

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

Vaskeriet Åbent 8-7 

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

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

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

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

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

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

EF-ulige     Maria, E-21 
          

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Thomas, G-26 
          

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

JK-lige         
     

LM-ulige     Philip, L-31 
       Lasse, M-59   

LM-lige        
           

NO-ulige     Camilla, N-31 
           

NO-lige        

     

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

PR-lige       Casper, P-18 
     

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

ST-lige        Bo, S-30 
           

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

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

senest 10 dage før mødet. 

Administration 
Kasserer 
Morten, S-21 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 
pernillebacher@hotmail.com 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

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

 

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

 

Netværkskontor 
Kontortid mandag 20-21 og 
torsdag 19-20 i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

Åbningstider 

KælderCaféen er på nuværende tidspunkt 

lukket. Det vil blive annonceret, når/hvis en 

ny bestyrelse igen åbner KælderCaféen. 

Den personlige side 

SIDE 11    NYBROTIDENDE ÅRGANG  37 .  NR. 1 .   

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) 

minutter. Blendt og sigt, kom tilbage 
på komfuret og krydder med salt og 
peber. Ved servering piskes smørret 
i, drys chorizo pølse ud over. 

Porresuppe: 
Ingredienser:  
500  g. porrer  
20  g. smør  
10  dl. grøntsags-
bouillon   
100  g. pikant flødeost  
2.5  dl. Kaffefløde 

Fremgangsmåde: 
Porrerne snittes i tynde ringe og 
svitses gyldne i smørret.  
Kogende bouillon kommes ved og det 
koger i ca. 8 min.  

Grøntsagssuppe: 
Ingredienser:  
150  g. løg i tynde skiver   
400  g. porrer i tynde ringe   
1  spsk. olie  
1  kg. kartofler i små tern  

I anledning af at det bliver ved 
med at være hundekoldt, har jeg 

tilladt mig at give et par forslag til 

supper. Det er både billigt og sundt 

og varmt og godt her i kulden. 

Blomkålssuppe: 
Ingredienser:  
1 stk. blomkål plukket i buketter 
1 stk. almindeligt løg (pillet og hak-
ket) 
2 fed hvidløg pillet 
½ liter hønsefond eller vand 
½ liter sødmælk 
50 g. saltet smør 
Evt. lidt chorizo pølse i små tern, 
som er ristet på pande til de er 
sprøde 

Fremgangsmåde: 
Sauter blomkål, løg og hvidløg i en 
gryde nogle 
minutter. 
Kom derefter 
fond og mælk 
på og kog i 25 

150  g. persillerod i små tern   
200  g. gulerødder i skiver   
6  dl. vand  
4  dl. sødmælk  
1  tsk. paprika  
1  tsk. timian  
salt og peber 

Fremgangsmåde: 
Svits løg og porrer i olien. Gem lidt 
snittet porretop til senere. Tilsæt 
kartofler, persillerod og 6 dl vand. 
Lad blandingen koge ca. 20 min. til 
grøntsagerne er møre. Purér blan-
dingen af kogte grøntsager, brug evt. 
en blender.  
Tilsæt gulerød-
der, mælk, timi-
an og paprika 
og kog suppen 
igennem i ca. 10 
minutter. Tilsæt den gemte snittede 
porretop så det lige når at koge med 
de sidste 2 minutter. Smag til med 
salt og peber. 

Cecilie, D-5 

Vintermad - suppe! 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilket modehus kendes un-
der initialerne D&G? 

 
Hvilket italiensk ord bruges 
om en krop uden lemmer og 
hoved? 

Hvilken jazzmusiker var 
kendt som ’Bird’? 

Hvilken del af et atom findes 
ikke i atomkernen 
- protoner, neutroner eller 
elektroner? 

Hvem stod på mål for det 
danske fodboldlandshold ved 
EM i Frankrig i 1984? 


