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   NybroTidende 

KAMPEN MOD MULDVARPENE - Da sneen et kort øjeblik var væk fra græsplænen, kom 

et af De Blå Mænds største problemer til syne med det samme. Muldvarpene ynder at 

lave gange overalt i græsplænerne, og det er ikke kun besværligt for græsslåningen 

men kan være farligt for fx fodboldspillere, der kan falde i en af de nedstyrtede gange 

under græsset. De Blå Mænd har flere gange haft besøg af en skadedyrsbekæmper, og 

de forsøger at få bugt med graverne med gaspatroner, der er ufarlige for mennesker. I 

AB-gården (billede) har de dog måtte give op. Her er for mange muldvarpe til, at de 

kan følge med. En muldvarp er ikke farlig, og den viser sig sjældent. 

Januar 2011 

INDBRUD PÅ NYRBROGÅRD KOL-

LEGIET 

De seneste måneder har der været 

et stort antal indbrud og indbruds-

forsøg på kollegiets værelser. Læs 

om to kollegianere, der begge har 

haft besøg af tyven, og læs politi-

ets beskrivelse.            Side 4 og 5 

ÅRET DER GIK 

Så er endnu et år forbi, og der er i 

de forgangne måneder sket en 

masse spændende ting på kollegi-

et med bl.a. opførsel af nye klub-

ber, renovering og et jubilæum. 

Læs mere om nogle af dem inde i 

bladet.                          Side 6 og 7 

JULETRÆSTÆNDING: NU TÆNDES 

TUSIND JULELYS… 

Første søndag i advent blev i 2010 

starten på en tradition med jule-

træstænding og æbleskiver hos Lars 

Kaj. 15 kollegianere var mødt op til 

det første af forhåbentlig mange 

tændinger de kommende år. Side 9 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

PAS PÅ  

INDBRUDSTYVE! 

I den seneste tid har der 

været en mængde indbrud 

på værelser i stuen, og 

derfor bør alle være op-

mærksomme. 

Læs mere om indbrudde-

ne, signalement af ger-

ningsmanden og gode råd 

til at undgå indbrud inde 

i bladet. 

 

NYE ÅBNINGSTIDER I 

SEKRETARIATET 

Mandag kl. 21-22 

Torsdag kl. 20-21 

 

NÆSTE  

BEBOERRÅDSMØDE 

Onsdag d. 2. februar 2011 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

NYT FRA  

BEBOERRÅDET 



Hej alle kollegianere. 

Grundet flytning fra kollegiet kan 

Jens og jeg desværre ikke varetage  

formandsposten for motionsrummet 

længere. Vi søger derfor en eller flere 

formænd der kan fortsætte arbejdet 

med motionsrummet. 

Arbejdet består af: 

 Indmelding af medlemmer, i prak-

sis afhentning af indmeldingssed-

ler + penge hos Lars Kaj. 

 Regnskab, dvs. medlemmerne og 

pengene registreres i et excelark, 

jeg har allerede sat det hele op. 

 Rengøring ca. 2 timer hver 2. uge - 

med løn naturligvis. 

 Fornyelse af motionsrummet. Det-

te er den sjoveste del, da klubben 

er begyndt at generere et overskud 

er der penge til nyt udstyr! 

Jeg står naturligvis til rådighed for 

spørgsmål. Bare skriv til mig på mail 

(danielley86@hotmail.com).  

Vi håber virkelig at der er nogle, der 

vil fortsætte det arbejde, vi har lagt i 

moderniseringen af motionsrummet, 

så det ikke kommer til at ligne det 

rum, vi overtog i maj sidste år. 

Daniel M-6 

Ny formand til motionsrummet søges 
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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 retten til at 

rette i indlæg, samt fravælge 

indlæg, som ikke synes at have 

relevans for andre. 

Remember, Wednesday is social day!  

So come down and visit the art club in the F-

cellar, every Wednesday from 7pm! 

Kære Beboer, 

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

Nybrogård Kollegiet er et stort kollegium med næsten 700 beboere, og det skaber en masse forskellige tilbud og 

klubber, som alle sammen er med til at fremme det sociale liv på tværs af gangene.  

Alle nye forslag til ændringer af kollegielivets gang bliver taget op på de månedlige Beboerrådsmøder, hvor alle 

gange og lejligheder har mulighed for at have en repræsentant siddende. Det er også Beboerrådet, der beslutter 

hvilke nye tiltag, som skal have penge til at føres ud i livet.  

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

Tirsdag d. 15. februar kl. 19.00  

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

mødte. 

Vi glæder os til at se dig! 

Beboerrådet 

Kom og lær kollegiet bedre at kende! 

Daniel og Jens har bl.a. indkøbt nye ma-

skiner i deres tid som motionsformænd.  



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Der var 14 fremmødte til mødet.  

Ad 1) Mikkel J21 valgt til ordstyrer  

Ad 2) Beboerrådets beretning for 

det forløbne år.  

I starten af året blev KælderCaféen 

lukket, og det blev der brugt meget 

tid på i Beboerrådet de første måne-

der, da der var mange udeståender.  

Der er blevet startet en filmklub, 

som kostede lidt mere end først bud-

getteret, men som er blevet rigtig 

god og har mange medlemmer. 

Filmklubben ligger i AB-kælderen. 

Desuden er der blevet oprettet en 

kunstklub og en rollespilsklub. Der 

er kommet nye formænd for moti-

onsklubben, og der er blevet renove-

ret i lokalet, og der er kommet nye 

maskiner. Der er pt. ingen formand 

for cykelklubben, men interesserede 

kan henvende sig til Beboerrådet.  

Beboerrådet har fået ny kasserer, 

Anders D7. Der har været lidt pro-

blemer med at kunne udbetale løn, 

men der er kommet styr på det her 

til årsskiftet.  

Ad 3) Kollegiets driftregnskab for 

det forløbne år  

Driftregnskabet blev fremlagt til 

mødet. Der er 270.000 kr. i over-

skud. Det er lidt mindre end nor-

malt, hvor det ligger omkring 

500.000 kr. Der er blevet sparet lidt 

penge på vand og renovering i for-

hold til det budgetterede, men der 

har til gengæld været større udgifter 

til snerydning sidste vinter. Energi-

udgifterne til næste år sættes lavere 

end før pga. individuel afregning af 

varme og el. Regnskabet blev god-

kendt af de fremmødte.  

Ad 4) Valg af kollegianere til diver-

se poster  

Der skal vælges et nyt medlem til 

bestyrelsen, da det nuværende med-

lem ikke genopstiller. Camilla N15 

stiller op og er derfor valgt.  

Jonas D59 genopstiller til supple-

antposten i bestyrelsen og genvæl-

ges.  

Ad 5) Valg af formand til Beboerrå-

det samt Beboerrådsrepræsentanter 

og suppleanter  

Formanden for Beboerrådet er på 

valg. Mathias O-05 genopstiller som 

formand men kun for en kortere 

periode. Der skal derfor findes en ny 

i løbet af foråret. Der er ingen andre 

kandidater til valg på mødet.  

Mathias O-05 er dermed genvalgt 

som formand for Beboerrådet.  

Der blev foretaget en gennemgang 

af Beboerrådsmedlemmerne fra alle 

gangene og lejlighederne på kollegi-

et. Listen ser nu således ud:  

AB-ulige: Drude, B45, Amanda, A21 

AB-lige: Jonas, B46  

CD-ulige: Jonas D59, Lasse C21  

CD-lige: Casper D64  

EF-ulige: INGEN  

EF-lige: INGEN  

GH-ulige: INGEN  

GH-lige: Thomas G26  

JK-ulige: Miranda K63  

JK-lige: INGEN  

LM-ulige: Bjarne L17, David M55 

LM-lige: INGEN  

NO-ulige: Camilla N15, Lærke N37 

NO-lige: Atle O56, Daniel N40  

PR-ulige: Jonas P27, Kasper P31  

PR-lige: Casper P18  

ST-ulige: Mathias O-05  

ST-lige: INGEN  

CDG-lejligheder: Cecilie D-05  

HL-lejligheder: INGEN  

MOS-lejligheder: INGEN  

Ad 6A) Multibane  

De personer, der oprindeligt forsøgte 

sig med at få lavet en multibane på 

kollegiet, står til at skulle flytte, og 

der skal derfor findes nye kræfter til 

projektet. Lasse C21 vil gerne være 

med til at fortsætte projektet. Der 

holdes møde torsdag den 16. decem-

ber kl. 19.00 på B-lige køkkenet, 

hvor interesserede kan komme.  

Ad 6) Der var ingen punkter til 

eventuelt.  

Tak for god ro og orden!  

Referat af Beboermøde tirsdag d. 30. november 2010 
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Kl. 20 i GH-Kælderen 

Til stede: Jonas B46, Søren B50, 

Lasse C21, Nina C23, Cecilie D5, 

Anders D7, Pernille D55, Jonas 

D59, Camilla N15, Mathias O5, Cas-

per P18, Rasmus P23, Lars Kaj  

Afbud: Miranda K63  

Ad 1) Lasse C21 valgt til ordstyrer  

Ad 2) 7 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt fra sidste 

beboerrådsmøde  

Ad 4) Dagordenen godkendt  

Ad 5) Økonomi:  

Der er nu adgang til alle konti for 

kassereren. Det koster 2000 kr. om 

året at få Dataløn til at administre-

re lønnen, og det er for besværligt 

selv at skulle indberette skat til 

SKAT. Det besluttes derfor at be-

nytte Dataløn. Der er en månedlig 

trækning fra Dataløn på 213 kr. som 

man ikke ved, hvad går til. Dette 

undersøges nærmere.  

Der står pt. 200.124 kr. på NYKs 

konto og 275.513 kr. på Netværks-

kontoen.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Det oplyses, at beboere selv kan til- 

og framelde sig maillister på kollegi-

ets hjemmeside under netværksind-

stillinger.  

Ad 7) Bestyrelsesmøde  

Der skal være bestyrelsesmøde i 

december, hvor regnskabet skal god-

kendes. Der skal laves årsberetning 

til kommunen, og så skal der for-

handles om en ny administrationsaf-

tale med KAB. Der kommer 2 for-

slag til køb af en kopimaskine, og så 

skal det besluttes, om der skal være 

lønforhøjelse til ansatte i klagenæv-

net og sekretariatet.  

Ad 8A) Julefrokost  

Det besluttes, at der bliver holdt 

julefrokost for aktive beboere på 

kollegiet lørdag den 15. januar. Der 

bliver givet 150 kr. per person fra 

NYK til arrangementet.  

Ad 8B) Kvartalsregnskab fra Kæl-

derCaféen  

Der mødte ikke nogen repræsentan-

ter op fra KælderCaféen, og der blev 

dermed heller ikke fremvist noget 

regnskab. Derfor blev det besluttet 

at lukke KælderCaféen, indtil der 

bliver fremlagt et regnskab. Dette 

kan tidligst ske til næste Beboer-

rådsmøde, som er i februar.  

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 30. november 2010 



værelset ind 

og tage com-

puterne med 

sig. Flere 

kollegianere 

har efterføl-

gende for-

talt, at de 

godt hørte et 

brag, men at 

de  ikke 

tænkte vide-

re over det. 

Braget fra 

en indspar-

ket dør lyder 

da heller 

ikke nær så 

højt, som 

man skulle tro, fortæller Mikkel: 

”Det kan sagtens lyde ligesom en, der 

banker hårdt på døren.” Derfor er 

det vigtigt, at være opmærksom på 

alle slags lyde, der virker mistænke-

lige eller aggressive. 

Mikkel ringede efter politiet, som 

straks sendte to mænd ud til kollegi-

et. ”Tyvene havde ikke taget andet 

end de to bærbare computere, og der 

var heller ikke rodet noget igennem.” 

sagde Mikkel. ”Men tyvene havde 

været så dumme at tænde lys i gan-

gen, så jeg håbede, at det måske kun-

ne give nogle fingeraftryk at gå vide-

re med. Desværre ville det være umu-

ligt at skelne det fra de andre finger-

aftryk.” Også fodaftrykket på døren 

var for uklart til at kunne bruges i 

en efterforskning. 

Mikkel kunne også efterfølgende se 

spor i sneen ude foran hans vindue. 

”Man kunne se fodspor fra nogen, 

som havde gået rundt foran vinduet 

og helt tæt på muren.” fortæller han. 

”Man kunne faktisk se, hvordan der 

havde stået en helt op af husmuren 

sådan ved siden af vinduet, som om 

han kiggede ind under rullegardinet 

for at tjekke, om nogen var hjemme.” 

Det er bestemt ikke en rar oplevelse 

at få indbrud på sit værelse, og Mik-

kels to katte, der havde været på 

værelset under indbruddet, var da 

også meget forskræmte. Den ene 

gemte sig flere dage under sengen og 

ville ikke komme ud, fortæller Mik-

kel. 

Selvom Mikkel ikke har fået sin 

computer tilbage, har han endnu 

ikke opgivet håbet helt. ”Jeg har ledt 

efter computeren på Den Blå Avis, og 

jeg troede faktisk også, at jeg havde 

fundet den på et tidspunkt.” fortæller 

han. ”Men den 3. januar loggede min 

computer på dropbox, som opdaterer 

automatisk, når man logger på net-

tet. Og det fortalte jeg selvfølgelig 

politiet.” Mikkel har endnu ikke hørt 

fra politiet, men måske kan denne 

oplysning føre til, at de fanger ger-

ningsmanden. 

Cecilie, D-5 

Kollegiet har hen over jul og nytår 

haft ubudne gæster på flere af kolle-

giets værelser i stueetagen. Hele 

elleve værelser har i den seneste tid 

været udsat for indbrud eller forsøg 

på indbrud. Nu sætter politiet en 

eftersøgning i gang og beder alle kol-

legianere om at holde godt øje med 

mistænkelige personer på kollegiets 

ejendom. 

Lige før jul skete det første indbrud. 

Døren blev sparket ind og tyvene løb 

af sted med ejerens bærbare compu-

ter. Siden er det samme sket for fle-

re andre kollegianere mellem jul og 

nytår, og senest den 17. januar skete 

det igen. Tyvene har enten sparket 

døren ind eller smadret ruden i vin-

duet, og i alle tilfælde har de bærba-

re computere været målet for ind-

bruddet. 

Mikkel, J-21, er en af de kollegiane-

re, der har haft indbrud på værelset 

og fik stjålet sin egen og kærestens 

bærbare computere, mens de ikke 

var hjemme. ”Min kæreste gik fra 

værelset kl. 15.30 den 29. december, 

og da jeg kom hjem kl. 17.45 samme 

aften, var min dør sparket ind og 

tyvene havde taget begge vores com-

putere.” fortæller han. Mikkel bor i 

et af endeværelserne på JK-ulige, og 

der havde ikke været nogen hjemme 

i de andre værelser for enden af gan-

gen. Derfor kunne tyvene mere eller 

mindre uforstyrret sparke døren til 

… Fortsat fra forrige side 

Ad 8C) Opfølgning på klage til Kæl-

derCaféen  

Der er blevet sendt en klage til Kæl-

derCaféen pga. larm og ekstraordi-

nært lange åbninger, og det var me-

ningen, at situationen skulle disku-

teres, så der kunne blive fundet løs-

ninger på problemerne, men da der 

ikke mødte nogen op fra KælderCa-

féens bestyrelse, bliver punktet ryk-

ket til næste møde.  

Ad 8D) Ny sekretær i Beboerrådet  

Nina C23 stiller op som sekretær og 

er dermed valgt.  

Ad 8E) Infomøde for nye beboere  

Der var mange fremmødte til info-

mødet, der blev afholdt i september, 

og derfor bliver der holdt et igen 

tirsdag den 15. februar kl. 19. Mere 

information senere. Camilla N15 

står for koordineringen.  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-

ter  

Jonas B46 er ikke længere repræ-

sentant for AB-lige. Søren B50 stil-

ler op som suppleant.  

Ad 10) Evt.  

Status på den gamle KælderCafé er, 

at computeren er fundet, men mo-

biltelefonen er stadig væk. Der bli-

ver stadigvæk kigget på regnskabet, 

men der er ikke meldt noget ende-

ligt ud endnu. CVR-nummeret er 

blevet lukket. Der kan ikke blive 

redegjort 100 % for pengene, men 

underskuddet er mindre, end det 

var før den forhenværende bestyrel-

se tog over. Der blev besluttet at 

der stadig bliver undersøgt, om det 

er muligt at indkassere penge fra 

bartendere. Anders og Lasse kigger 

på kontoudskrifter og de manglende 

bartenderpenge for at få et overblik.  

Det er blevet besluttet, at hvis be-

styrelsen vælger at hæve lønnen til 

de ansatte, så bliver den timetakst 

brugt, når der skal udbetales mang-

lende løn til ansatte af NYK for 

2010.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 

er onsdag den 2. februar 2011 kl. 

19.00 i GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 

Nina C23, nina_sig@hotmail.com, i 

hænde senest 10 dage før.  

Læg mærke til at det er en ny sekre-

tær, der skal ske henvendelse til!  

Tak for god ro og orden!  

Indbrud på Nybrogård Kollegiet 
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Tyvene er gået efter com-

putere. Derfor kan det 

være en god ide at fjerne 

computeren fra vinduet, 

når værelset forlades. 



Flere kollegianere har haft ind-

brud i de forgangne måneder. Hel-

digvis er det ikke hos alle, hvor ty-

ven er kommet ind og har stjålet 

noget med sig. Grunden til de mis-

lykkedes forsøg skyldes i mange 

tilfælde opmærksomme naboer, der 

har undret sig over en mistænkelig 

type, der ikke hørte til på kollegiet. 

Et af de steder, hvor det heldigvis 

ikke blev til mere end et forsøg for 

tyven, var hos Sarah på EF-ulige 

den 17. januar 2011. Tyven havde 

lavet indbrud hos en af beboerne to 

måneder forinden og så øjensynligt 

chancen til at vende tilbage til gan-

gen og forsøge sig på et af de andre 

værelser. I en mail fortæller Sarah, 

hvordan det hele foregik (let redige-

ret af redaktionen): 

Jeg havde kl. 18:30 i går aftes (den 

17. januar, red) forsøg på indbrud. 

Min nabo kiggede heldigvis ud ad 

vinduet, da han hørte en lyd, og der-

for fik jeg ikke stjålet noget. 

Fyren var af anden etnisk herkomst 

og snakkede dansk med accent, hav-

de rund hovedfacon, kort mørkt hår 

og sort lang dunjakke med pelskra-

ve. Han står sandsynligvis bag flere 

af indbruddene her på kollegiet, så 

vær opmærksom, hvis du ser en, der 

passer på denne beskrivelse. Kontakt 

straks politiet, hvis han opfører sig 

mistænkeligt. 

Han startede med at spørge min nabo 

om en smøg og prøvede så at bilde 

ham ind, at han var min kæreste og 

ventede på, at jeg kom hjem. Han 

havde endda gjort sig den ulejlighed 

at finde ud af, hvad jeg hedder. Så 

det er vigtigt at være meget kritiske! 

Min nabo var heldigvis kritisk og 

ringede til mig. Fyren nåede derfor 

kun at ødelægge min rude (bemærk: 

det larmer nødvendigvis ikke meget!) 

Hvis I ser mistænkelige personer kig-

ge ind ad vinduer eller tjekke dør-

håndtag, så ring til dem, der bor på 

værelserne og til politiet med det 

samme. En anden på min gang hav-

de i forgårs (den 16. januar, red.) set 

denne mand stå foran min dør. Poli-

tiet var ude ved mit værelse umiddel-

bart efter indbrudsforsøget, hvor de 

brugte lang tid på at få signalement, 

undersøge indbrudsmetode og snakke 

med mine naboer, så tro ikke, det er 

forgæves.  

Cecilie, D-5 

5. Sørg for at lukke vinduet helt, når 

du forlader værelset. Hvis vinduet 

er på hasp, dækker forsikringen ik-

ke 

6. Invester evt. i en ”kensington-

lås”, der kan låse din computer fast 

til en mindre flytbar genstand, fx et 

bord 

7. Gør dine ting unikke med speciel-

1. Undlad at udstille dine værdigen-

stande tæt ved vinduer 

2. Rul helt ned for rullegardin/

persienne, når du ikke er hjemme 

3. Benyt tænd/sluk ur, der tænder 

lyset, selvom du ikke er der 

4. Lås døren, hver gang du forlader 

værelset. Også selvom du bare skal 

ned på køkkenet. 

le kendetegn. Så er de meget sværere 

at sælge 

8. Husk backup på computeren, så du 

ikke også mister data, hvis du får ind-

brud 

9. Nedskriv serienummeret på din 

computer. Så kan den spores 

Mikkel, J-21 

Cecilie, D-5 

Opfordring fra 

politiet 

Indbrudsforsøg afværget 

Gode råd til at undgå indbrud 

Kære beboere 

Da I har haft flere indbrud på je-

res kollegieværelser, er vi i Ind-

brudspatruljen under Københavns 

Vestegns Politi begyndt at efter-

forske i disse. Der er blevet obser-

veret en ung mand, der muligvis 

har lavet disse indbrud. Han be-

skrives som værende: 

Mand, udlænding, 

Ca. 20-25 år,  

Ca. 170 cm høj,  

Mørkt kort hår,  

Rundt hoved og 

stor næse.  

Han har ved to lejligheder væ-

ret iklædt sort dunjakke med 

pelskrave. 

Hvis nogen kan nikke genkenden-

de til dette signalement, må I ger-

ne underrettet os på 4386-1448. 

Hvis I ser ham i området eller an-

dre mistænkelige personer, må I 

gerne kontakte politiet på førom-

talte nummer og henvise til, at 

indbrudsgruppen har opfordret jer 

til at kontakte politiet. 

Da vi ofte oplever, at de mistænke-

lige personer er væk, når vi når 

frem, må I gerne prøve at filme 

ham/dem eller observere ham/dem 

indtil vi kommer frem. Vi er især 

nysgerrige om, hvordan gernings-

manden kommer fra og til stedet, 

hvis han ikke bor på kollegiet. 

 

Med venlig hilsen 
 

Kirsa Kofoed, pa 

Indbrudsgruppen 
 

Københavns Vestegns POLITI 
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at du kan låse den 

fast med en lille wire. 

For enden af wiren er 

der en lås, som stik-

kes ind i den bærbare 

computere. Derefter låses compute-

ren med enten nøgle eller kode. Når 

du igen har brug for at tage compute-

ren med, så låses den blot op igen på 

samme måde. 

En kensington-lås kan fås for mellem 

100 og 200 kroner. 

Læs mere på www.sikkerejendom.dk 

Bærbare computere er attraktive go-

der for indbrudstyven. De er lette at 

få fat i, nemme at transportere og 

letomsættelige. Men din bærbare 

computer har allerede indbygget mu-

lighed for aflåsning, så hvorfor ikke 

bruge den? 

Stort set alle bærbare computere har 

mulighed for at blive låst fast med en 

såkaldt kensington-lås. Måske har du 

allerede undret dig over, hvad den 

lille strække bagpå eller i siden af din 

bærbare computer er til. Det betyder, 

Beskyt din bærbare med en kensington lås! 



Året 2010 bød på mange nye tiltag 

og sjove arrangementer på Nybro-

gård Kollegiet. Jeg har samlet et ud-

pluk af de allerbedste her. 

Januar:  

En kold start på det nye år 

Det nye år startede koldt, og søndag 

den 3. januar kunne danskerne våg-

ne op til sne, is og minusgrader, der 

ledte tankerne hen på et sted længe-

re 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 skiltet ikke til at 

misse. Alligevel trodsede mange ad-

varslerne og fik sig en god skøjtetur 

på den kæmpe naturskabte skøjteba-

ne.  

KælderCaféen lukket - åbnet - og 

lukket igen 

Pr. 1. januar 2010 udmeldte besty-

relsen i KælderCaféen, at de ikke 

længere ønskede at køre KælderCa-

féen. Og da der ikke var nogle til at 

tage over, blev det herefter besluttet 

at lukke den. 

Nogle måneder senere blev en ny 

bestyrelse valgt, og KælderCaféen 

kunne genåbnes med nye kræfter. 

Men i slutningen af 2010, da det før-

ste regnskab skulle forelægges, mød-

te ingen op til Beboerrrådsmødet, og 

den nyligt opstartede KælderCafé 

måtte lukkes igen indtil regnskabet 

kan blive forelagt og godkendt. 

Marts 

Individuel afregning af 

varme og el 

Fra 1. marts 2010 over-

gik kollegiet til individuel 

afregning af el og varme. 

De målere, der i løbet af 

2009 blev sat op i alle bo-

liger, skulle nu tages i 

brug. 

April 

Foredrag om sund ernæring 

Omkring 20 kollegianere var mødt 

op til foredrag om sund ernæring, 

men blev meget forundrede over fo-

redragets indhold. Det affødte en 

masse kritiske kommentarer i 

NybroTidende. 

Filmklubben oprettes 

Den nye filmklub blev i april klar til 

åbning, efter at en flok frivillige kol-

legianere brugte en hel lørdag på at 

sætte inventar op og gøre rent i rum-

met under AB. 

Maj 

Nye fælleskøkkener 

CD-ulige fik i maj som de første nye 

elementer i deres ene fælleskøkken. 

Flere har siden fulgt efter, og planen 

er, at de sidste fælleskøkkener i den 

kommende tid også får udskiftet 

deres elementer.  

Juni 

40 år med Nybrogård Kollegiet 

I år er det 40 

år siden, kolle-

giet blev byg-

get. Helt præ-

cis var det d. 

12. juni 1970. 

Og det blev 

s e l v f ø l g e l i g 

fejret i Nybro-

Tidende. Her kunne man bl.a. læse 

om Kenneth og Bent, der boede på 

kollegiet i 1970-80’erne. 

August 

CD-ulige suveræn vinder af køk-

kenhygiejnekonkurrencen 

Peiter og John var begge enige om, 

at CD-ulige var mest hygiejnisk og 

derfor skulle vinde titlen som Nybro-

gård Kollegiets mest hygiejniske 

køkken! Senere samme dag fik CD-

ulige overrakt deres præmie – en 

nettovogn fyldt med øl, boblevand, 

sodavand, chips, slik, popkorn og 

rengøringsmidler til en værdi af 500 

kr.! 

Motionsrummet får makeover 

I foråret fik motionsrummet nye for-

mænd, og de havde allerede før 

Fortsættes på næste side... 

Året der gik på Nybrogård Kollegiet 
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… fortsat fra forrige side 

deres tiltrædelse store planer med 

det svedlugtende rum under NO. I 

august blev drømmene realiseret, og 

drengene købte en masse nye maski-

ner til rummet. 

September 

Infomøde for nye beboere 

Tirsdag d. 14. september var Beboer-

rådet vært for et tiltag, der skulle få 

nye beboere til at føle sig mere vel-

komne på kollegiet. Kl. 19 var der 

inviteret på pizza og oplæg fra de 

mange klubformænd og andre aktive 

på kollegiet i KælderCaféen. Og mø-

det blev taget godt imod, da over 50 

beboere mødte op for at høre mere. 

Team adventure 

Nybrogård 

er nok det 

kollegium, 

der ligger 

bedst pla-

ceret, når 

det kom-

mer til 

aktivitet i 

n a t u r e n . 

Team adventure kørte i september 

mountainbikes og testede kvaliteten. 

De opfordrede også alle andre til 

også at komme ud på cyklen og prø-

ve det af. 

November 

Ny rollespilsklub 

Nu er der også oprettet en rollespils-

klub på Nybrogård Kollegiet, så alle 

rollespilsglade kollegianere kan få 

mulighed for at spille med andre på 

kollegiets arealer.  

December 

Vintervejr igen igen 

Året sluttede på nogenlunde samme 

måde, som det startede. Med sne-

fyldte græsplæner og koldt vejr.  

Cecilie, D-5 

af samtlige målere. 

På grundlag af de indsamlede data 

udarbejdes et fordelingsregnskab. 

Ifølge lovgivningen skal fordelings-

regnskabet foreligge senest 4 måne-

der efter skæringsdato for årsafreg-

ning. 

Den enkelte beboer vil altså 

modtage en årsafregning senest 

30. april. 

Aflæsning af målere 

De opsatte målere indgår i et radio-

baseret aflæsningsystem, som sen-

der målerens data i krypteret form, 

når data indsamles. 

På den måde aflæses forbruget, 

uden at beboeren behøver af være 

hjemme.  

Til og fraflyttere 

Aktuel målerstatus registreres elek-

tronisk i forbindelse med ind- og 

udflytning. 

Herefter beregnes det aktuelle for-

brug for den periode, man har bebo-

et i boligen. 

Fraflyttere får årsafregningen sendt 

direkte til sin nye adresse. 

Fra 1. april 2010 blev der iværksat 

individuel måling af varme- og elfor-

brug for alle boliger på Nybrogård 

Kollegiet. 

Hver måned bliver der opkrævet et 

a conto beløb for forbrug af hen-

holdsvis varme og el. 

Når årsregnskabet er opgjort regule-

res i overensstemmelse med faktisk 

forbrug i forhold til det, der er op-

krævet a conto. 

I hver bolig er der opsat målere, der 

registrerer det løbende forbrug. 

Når det samlede årsforbrug er mod-

taget fordeles udgifterne efter for-

bruget på de enkelte forbrugsmåle-

re. 

Forbruget i fælleskøkkener bliver 

fordelt blandt de værelser, der er 

tilknyttet det pågældende køkken. 

Årsafregning 

Det er forsyningsselskabet, der af-

gør hvornår der foretages årsafreg-

ning for det leverede forbrug. 

I kollegiets tilfælde er det pr. 1. ja-

nuar, der foretages årsafregning fra 

forsyningsselskabet. 

Pr. samme dato foretages aflæsning 

Spørgsmål 

Når du modtager årsafregningen vil 

det fremgå, hvortil spørgsmål om 

afregningen kan rettes. 

Du kan til enhver tid henvende dig 

på ejendomskontoret, såfremt du 

ønsker mere information om forde-

ling af el og varme. Kan de ikke sva-

re, vil de henvise dig til 

KAB, der er administrator for kolle-

giet og desuden udarbejder forde-

lingsregnskab.  

Flemming, KAB 

KAB: Fakta om betaling af el– og varmeforbrug 
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De sidste par måneder har De Blå 

Mænd haft ekstra travlt. Siden mid-

ten af november sidste år har land-

skabet som bekendt været prydet 

med et tykt lag hvid sne, og det har 

givet mange overarbejdstimer for De 

Blå Mænd. Gennemsnitlig har de 

været ude med fejekost og skovle en 

gang dagligt – også i weekenden – 

for at holde stier, svalegange og par-

keringspladser nogenlunde fri for 

sne. 

Lars Kaj og de andre sidder i fro-

koststuen med morgenkaffen. Uden-

for er sneen næsten væk, fordi de 

sidste par dage har budt på en kær-

kommen omgang tøvejr. ”Denne vin-

ter slår alt” siger Lars Kaj. ”Forrige 

år skulle vi først i gang med sneryd-

ning og saltning midt i december, 

mens det sidste år jo allerede begynd-

te at sne i november.” De andre nik-

ker samstemmende. Vinteren 2010-

2011 var en hård omgang, og det var 

da også på høje tid, at tøvejret kom. 

Al salt er brugt op, og der er ikke så 

meget som et gram tilbage af de seks 

ton, der var til rådighed ved vinte-

rens start. ”Vi fik desværre stjålet en 

palle salt (1 ton, red.) i december, så 

vi havde faktisk endnu mindre end 

planlagt til det lange stykke tid med 

sne og is.” fortæller Jan. Derfor var 

det virkelig vigtigt hele tiden at spa-

re på saltdoseringen. ”Vi kunne godt 

have brugt ca. 4-6 paller mere” siger 

Lars Kaj. Men De Blå Mænd måtte 

nøjes med det, der var. Salt har læn-

ge været en mangelvare. 

Heldigvis har De Blå Mænd ikke 

hørt om nogen alvorlige skader som 

følge af snevejret. ”Men vi har hjul-

pet en masse biler op af grøfter og 

snedriver” fortæller de. Især biler 

ved børnehaven sad ofte fast og måt-

te have hjælp til at komme fri. For 

selvom De Blå Mænd nærmest ar-

bejdede i døgndrift, var det stort set 

umuligt at følge med det massive 

snefald til tider. ”Vi ryddede mest 

sne om aftenen, hvis det da var holdt 

op med at sne” fortæller Lars Kaj. 

Reglen er, at snerydningen skal be-

gynde ’ved snefaldsophør eller senest 

kl. 7 om morgenen’, men det hændte, 

at De Blå Mænd måtte ud med trak-

tor og skovle før snefaldsophør, fordi 

der simpelthen var faldet så store 

mængder sne, at de var nødt til at 

fjerne noget af det for bare at kunne 

komme frem. En omgang snerydning 

på hele kollegiets areal tager et par 

timer i gennemsnit med alle mand 

til hjælp. En kører traktoren med 

fejekosten og fejer de store stier op 

til indgangene, mens to andre tager 

henholdsvis svalegangene og ind-

gangspartierne. De sidste to udføres 

med håndkraft, og det er ikke så lidt 

sne, der er blevet løftet væk i de sid-

ste par måneder. 

De Blå Mænd er derfor glade for tø-

vejret, selvom det kan skabe nye 

problemer, hvis vandmasserne bliver 

for store. I skrivende stund er det 

dog intet problem, og De Blå Mænd 

har derfor endelig tid til at koncen-

trere sig om alle de andre arbejdsop-

gaver, som følger med i arbejdet på 

et kollegium. Og lad os så håbe, at 

de kan lade traktor, fejekost og skov-

le stå i en rum tid endnu, inden vi 

igen får vinter på Nybrogård Kolle-

giet. 

Cecilie, D-5 

på kollegiet til den årlige julefrokost 

på AB-lige. Julefrokosten var beløn-

ningen for det arbejde, hver aktive 

beboer havde gjort i løbet af 2010. 

Maden kom udefra og bestod af tra-

ditionelle julefrokostanretninger 

På Nybrogård Kollegiet findes der 

lige nu omkring 50 aktive beboere, 

som på hver deres måde bidrager til 

kollegielivet. Nogle er frivillige be-

boerrådsrepræsentanter for deres 

gang, andre har meldt sig som for-

mænd for klubberne, mens andre 

igen har påtaget sig arbejdet som 

medarbejder i NYK. Alle har de til 

fælles, at de med deres engagement 

er med til at gøre Nybrogård Kolle-

giet til et lidt bedre sted at bo. 

Lørdag den 15. januar omkring kl. 

19 samledes 20 af de aktive beboere 

med sild, rejer, fiskefileter, lun le-

verpostej, svinekam med svesker, 

tarteletter og ikke mindst en stor 

omgang risalamande til dessert. Der 

var også indkøbt lidt øl og vin, men 

ellers havde folk selv drikkelse med. 

Festen var en stor succes og sluttede 

ikke før langt ud på de lyse timer. 

Vil du med til næste julefrokost? Så 

meld dig som repræsentant for din 

gang eller bliv formand for en af 

kollegiets klubber! Kom ned til næ-

ste Beboerrådsmøde og hør hvordan. 

Cecilie, D-5 

Snerydning på Nybrogård Kollegiet 

Julefrokost for aktive beboere var en succes 

SIDE 8 NYHEDSBREV  ÅRGANG  38.  NR.  1 .   

SNERYDNING: De Blå Mænd var i gang næsten hver dag siden november med at ryd-

de arealerne på kollegiet for sne. Her er det John, der er i gang med skovl og hånd-

kraft ude foran D-lejlighederne. 



Følelsen af julestemning kom for 

alvor frem, da kollegiets eget juletræ 

blev tændt den første søndag i ad-

vent sidste år. 15 kollegianere for-

delt på fem forskellige nationaliteter 

var samlet til juletræstændingen, 

hvor Lars Kaj og John også servede 

varme æbleskiver og gløgg til alle 

fremmødte. 

Juletræstændingsdagen var ikke 

tilfældig, men markerede kirkens 

nytår, idet kirkens kalender begyn-

der første søndag i advent. Det er da 

også en kristen tradition at tænde 

lysene på juletræet. På netkirken.dk 

står der følgende om julelys: 

”Midt i den mørke tid tænder vi lys 

for at jage mørket væk såvel bogstave-

ligt som åndeligt forstået. Om Jesus 

som verdens lys, der skinner i mørket, 

kan vi læse om i bibelen (Johannes 

evangeliets første kapitel) Der står, at 

Han (Jesus) var det sande lys, der 

oplyser ethvert menneske. Vi taler om 

at tænde et lys for andre. Lyset står 

for glæde, for renhed og varme. Vort 

juletræ pynter vi med julelys for på 

den måde at sprede lys i mørket.” 

Efter at træet var blevet tændt og 

æbleskriverne spist, dansede en del 

af forsamlingen rundt om det lille 

oplyste juletræ. Træet har stået på 

kollegiet i tre år, men det var første 

gang, der var juletræstænding og 

arrangement. Som afslutning skulle 

træet måles, så Lars Kaj og to kolle-

gianere gik ud i den 39 centimeter 

høje sne for at måle træets højde. 

Med møje og besvær fik de det målt: 

3,10 meter højt var det. Hele 40 cen-

timeter højere, end da det blev plan-

tet for tre år siden. 

Alle de medvirkende var enige om, 

at dette skulle være starten på en 

juletræstændingstradition på Nybro-

gård Kollegiet. Så kom endelig forbi 

ved den næste første søndag i ad-

vent, hvor traditionen for alvor vil 

blive startet. 

Cecilie, D-5 

B) KælderCaféen  

1. Oplæg v. Jonas, D59  

2. Spørgsmål  

3. Forslag om videre handling v. 

Jonas, D59  

4. Diskussion og eventuelt afstem-

ning  

C) NYK’s regnskab  

D) Oprettelse af Manderummet. 

Ansøger om penge til følgende:  

- Rengøring  

- Påsætning af lås  

- Maling  

- Loft  

- Indkøb af remedier  

Ansvarlig for projektet: Lasse Lund 

Svensson, Simon Hansen og Ras-

mus Nørregård  

E) Filmklubben søger om 7500kr til 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde  

4) Godkendelse af dagsorden  

5) Økonomi  

6) Øvrige meddelelser  

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den for det næste.  

8) Indkomne punkter:  

A) Ny Nøgleperson søges. Det kræ-

ver ren straffeattest og henvendelse 

til Beboerrådsformanden at blive 

ansat som Nøgleperson.  

følgende:  

- Metalskab fra IKEA til 300kr  

- Højtalere fra Lydportalen til 5000kr  

- Kabler til 500kr  

- Trådløs lyskontrol fra Lauritz Knud-

sen til 1400kr  

- Diverse til 300kr  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering om 

beboerrådsmedlemmer der træder ud 

af Beboerrådet.  

10) Evt.  

11) Ny mødedato  

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

nina_sig@hotmail.com, senest tirsdag 

den 1. februar.  

Vel mødt!  

Juletræstænding: Nu tændes tusind julelys... 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag den 2. februar 2011 
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Hvad er jeres planer med multiba-

nen? 

Den kommer til at fungere som fod-

boldbane, hockeybane, basketball-

bane, volleyball, og så kan nettet til 

volleybanen sænkes, så multibanen 

også kan bruges som en lille tennis-

bane. 

Hvad mangler I at få gjort? 

VI mangler at søge nogle penge, og 

så har jeg taget kontakt til kommu-

nen. Lige nu arbejder jeg på at få 

alle papirerne i orden for at få lov til 

at bygge den. Vi bor nemlig i et fre-

det område, så det er ikke så nemt. 

I dag (torsdag, red.) har jeg haft et 

møde med sælger. Om to uger får jeg 

mere materiale fra ham, og så be-

gynder det at tage form. Den endeli-

ge pris kommer også i løbet af de 

næste to uger. 

Hvornår regner I så med, at den står 

klar? 

Det kan vi ikke sige noget om end-

nu, før vi har en tilladelse fra kom-

munen. Men når pengene og tilla-

delsen er der, går der ca. 5 uger, før 

de starter med at bygge, og så skal 

de bruge 3 uger på at færdigbygge 

den. 

Har I brug for frivillige til at hjælpe 

jer? 

Hvis man kender nogle gode fonde 

at søge, eller hvis man er en haj til 

at søge fonde, så må man meget ger-

ne komme forbi mig i C-21 eller Ma-

ria D-53.  

Cecilie, D-5 

 

Ved det seneste Beboerrådsmøde 

blev der ansøgt om nye kræfter til at 

overtage arbejdet med forberedelser-

ne til den fælles multibane, som det 

er blevet foreslået at opføre på kolle-

giets arealer. Projektet har allerede 

fået bevilget 100.000 kr. fra NYK, 

150.000 kr. fra bestyrelsen og 

80.000 kr. fra leje af vores skorsten. 

I alt er der altså samlet 330.000 kr. 

ind, men der mangler stadig penge, 

ligesom der også skal indhentes til-

ladelse fra kommunen. Heldigvis 

var der to kollegianere, der gerne 

ville overtage arbejdet, og jeg har 

fået lov til at stille den ene, Lasse, 

nogle spørgsmål om det nye an-

svarsområde. 

Lasse, du er den ene af de nye an-

svarlige for arbejdet med opførelsen 

af multibanen. Hvem er ellers med? 

Ud over mig (Lasse, C-21, red.) er 

også Maria, D-53, med til at føre 

projektet videre 

Hvorfor har I valgt at overtage pro-

jektet? 

Maria er ude at rejse i øjeblik-

ket, men jeg har valgt at overtage 

det, fordi det ville være rigtig godt 

for det sociale liv her på kollegiet 

med en multibane, og fordi jeg sy-

nes, det er spændende at få lov til at 

prøve kræfter med et projekt som 

dette. 

Hej alle beboere 

Vi har i øjeblikket kort ventetid på 

lejlighederne på kollegiet, og vi i 

sekretariatet er derfor af bestyrel-

sen blevet bedt om at sende en mail 

ud til alle vores beboere omkring 

indstillingskriterierne for lejlighe-

der, i tilfælde af nogle kunne være 

interesseret i at komme på venteli-

ste. 

Indstillingskriterierne for lejlighe-

derne (dvs. ikke de alm. kollegievæ-

relser) er følgende (pr. 15/12-2008). 

Ventelisten vil blive behandlet i føl-

gende rækkefølge: 

 Studerende par der allerede bor 

på kollegiet - også med barn 

 En studerende der allerede bor på 

kollegiet + en ekstern studerende - 

også med barn 

 Enlig studerende med et eller to 

børn 

 Studerende par der ikke allerede 

bor på kollegiet - også med barn 

 Et par, hvoraf kun den ene stude-

rer - også med barn 

 Vennepar der allerede bor på kol-

legiet 

 Eksternt vennepar 

 Enlig studerende (skal stadig be-

tale dobbelt husleje) 

I forbindelse med punkt 1 og 2 skal 

det bemærkes, at her menes et kære-

stepar/samlevende par. Hvis den ene 

part flytter, skal den tilbageblevne 

fraflytte lejligheden og tilbydes et 

enkelt værelse. 

Endvidere skal det nævnes at begge 

parter ved indflytning i lejlighed 

skal være studieaktive i minimum 6 

måneder fra overtagelsesdatoen. 

Der kan læses mere om kollegiets 

regler på følgende adresse: http://

www.nybro .dk /praesentat ion /

ansoegning/ 

Hvis i er interesseret i at komme på 

ventelisten kan i bare kontakte se-

kretariatet med jeres informationer 

og ønsker, enten via mail eller ved 

at komme herned i vores åbningsti-

der, som er mandage fra 21-22 og 

torsdage fra 20-21. 

Venlig hilsen sekretariatet 

Nye kræfter til multibaneprojekt 

Kort venteliste på kollegielejligheder 
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Multibaner fås i utallige farver, materialer og størrelser. Hvordan vores multi-

bane på Nybrogård Kollegiet kommer til at se ud, ved vi ikke endnu. Men måske 

kommer den til at ligne denne her - bare mindre? 



Bestyrelsen 

Søren, B-50 

Mikkel, J-21 

Bo, S-30 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Martin, B-43 

     

AB-lige      Søren, B-50 

       Morten, B-44 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D-59  

      Mark, C-27 (sup.)     

CD-lige      Casper, D-64 

      Cecilie, C-34 (sup.)  

EF-ulige     Maria, E-21 

      Casper, E-15 (sup.)  

EF-lige 

     

GH-ulige     

     

GH-lige      Steffen, H-52 

      Thomas, G-26  

JK-ulige     Magnus, K-43 

      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         

     

LM-ulige 

     

LM-lige 

     

NO-ulige     Camilla, N-31 

       Thomas, O-51 (sup.)  

NO-lige       Jesper, N-16 

       Nanna, O-62 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 

       Martin, R-43 (sup.)  

PR-lige       Kristine, P-20 

     

ST-ulige      Mathias, O-05 

       Jens Olav, S-39 (sup) 

ST-lige        Anders, S-24 

           

Lejligheder 

C, D, G       Alice, G-7 

       Cecilie, D-5 (sup.) 

       Jakob, G-3 (sup.)  

H, L           

M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 

skal være Pernille, D-55, pernil-

lebacher@hotmail,com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Administration 

Kasserer 

Julie, O-46 

kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 

Pernille, D-55 

 

Revisorer 

Casper, E-15 

Erik, N-36 

NybroTidende 

Cecilie, D-05      

tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/

fremleje 

Kontortid mandag 16:45-17:45 

og torsdag 18:45-19:45 i GH-

kælderen.        

Tlf: 4400 

 

Klagenævn 

Kontortid tirsdag 19-19:30 i 

GH-kælderen 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

Netværkskontor 

Kontortid mandag og onsdag 

20-21 i GH-kælderen 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 

Kanolauget  Musikrum 

Søren, B-50  Allan, L-03 

Fodboldklub  Havegruppen 

Ulrik, L-18  Alice, G-07 

Hundeklub  Cykelværksted 

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

Bryggerklub  Motionsrum 

Kristian, C-20  Paiman, M-65  

T-Bone, S-17  Søren, N-33 

Service 

Nøgleordning  Bordtennis/hokey 

Jon, M-3  CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (46 83) 

Bo, S-30  Cykelværksted 

Tlf: 46 97 (49 30) LM-Kælderen 

Mikkel, J-21  Klapstole 

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

For at blive låst ind  

koster det:  Trailer 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 21-9: kr. 100,-  

      

KælderCaféen 

Bestyrelsen 

Formand  Daglig leder 

Bo, S-30  Christoffer, K-55  

Næstformand   

Casper, P-18  Udlejning og job 

Casper, E-15  spørg på mail 

Kasserer   

Mikkel, J-21   Tlf: 4004 

Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 

Jesper, N-16     

Åbningstider 

Onsdag kun efter aftale (kl. 18–24). Skriv 

mail minimum en uge i forvejen.  

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

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for privatfester lørdag 18-23 

Den personlige side 
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De lokale 

Inspektør  

Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 

Tlf: 4000 

Kontortid  

mandag 16-18  

tirsdag-fredag 07:30-09 

1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 

Tlf: 4002 

Hverdage: 15-21 

Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

Bestyrelsen 

Mikkel, J-21 

Camilla, N-15 

Jonas, D-59 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Drude, B-45 

      Amanda, A-21  

AB-lige       

       Søren, B-50   

CD-ulige    Jonas, D-59  

      Lasse, C-23 (sup.)     

CD-lige      Casper, D-64 

          

EF-ulige      

          

EF-lige 

     

GH-ulige     

     

GH-lige      Thomas, G-26 

          

JK-ulige     Miranda K63 

          

JK-lige         

     

LM-ulige     Bjarne, L-17 

       David, M-55 (sup.)  

LM-lige        

           

NO-ulige     Camilla, N-15 

       Lærke, N-37 (sup.)  

NO-lige       Atle, O-56 

       Daniel, N-40 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 

       Kasper, P-31 (sup.)  

PR-lige       Casper, P-18 

     

ST-ulige      Mathias, O-05 

           

ST-lige         

           

Lejligheder 

C, D, G       Cecilie, D-5 

           

H, L           

M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 

skal være Pernille, D-55, pernil-

lebacher@hotmail,com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Administration 

Kasserer 

Anders, D-07 

a_jonasen@hotmail.com 

Beboerrådssekretær 

Nina, C-23 

nina_sig@hotmail.com 

Revisorer 

 

 

NybroTidende 

Cecilie, D-05      

tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/

fremleje 

Kontortid mandag kl. 21-22 og 

torsdag kl. 20-21  

i GH-kælderen.        

Tlf: 4400 

 

Klagenævn 

Kontortid tirsdag 20-20:30 i 

GH-kælderen 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

Netværkskontor 

Kontortid mandag 20-21  

i GH-kælderen 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 

Kanolauget  Musikrum 

Drude, B-45  Allan, L-03 

Kunstklub  Havegruppen 

Julie, H-51  Miia, H-06 

Hundeklub  Cykelværksted 

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

Bryggerklub  Motionsrum 

Kristian, C-20  Daniel, M-6 

   Jens Christian, H-3 

Filmklub  Fodboldklub 

Lasse, M-59  Emil, D-5 

Qi Hu, M-41   

Rollespilsklub 

Mikkel, R-61 

Service 

Nøgleordning   

Mikkel, J-21  Bordtennis/hockey 

Tlf: 46 97 (45 21) CD-Kælderen 

Mik, R-49  Cykelværksted 

Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

   Klapstole 

   Stig, S-05  

For at blive låst ind Trailer 

koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 

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

 
KælderCaféen 

KælderCaféen er pr. 30.11.2010 blevet lukket, da 

der ikke blev fremvist regnskab ved det aftalte 

Beboerrådsmøde. 

 

Hvorvidt KælderCaféen genåbnes, kan tidligst 

blive besluttet på Beboerrådsmødet i februar, så-

fremt der fremlægges godkendt regnskab. 

 

Med venlig hilsen 

Beboerrådet 

Den personlige side 

SIDE 11    NYBROTIDENDE  ÅRGANG  38.  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) 

På tværs 

Det er meningen, at WonderCOOL-

festivalen skal sætte spot på nuvæ-

rende begivenheder og introducere 

nye såkaldte fyrtårnsarrangementer 

på tværs af de kendte livsstils-brands 

og festivaler. Samtidig håber initia-

tivtagerne, at festivalen vil skabe 

mere liv i byen. Programmet for festi-

valen kan ses på www.wondercool.dk 

Ikke liv nok i byen 

Eventdirektør i Wonderful Copenha-

gen, Martin Bender siger om initiati-

vet: 

”Vi må desværre erkende, at der ikke 

helt er det liv her i byen om vinteren, 

som vi kunne ønske os. Derfor gør vi 

nu noget særligt for at give både bor-

gere og turister nogle flere kulturelle 

tilbud. Vores vision er at skabe en 

unik tilbagevendende festival, der 

giver alle en god grund til at besøge 

København i vinterhalvåret.” 

Rockmode og designmad 

De deltagende brands er allerede i 

fuld gang med at planlægge deres 

I februar er det koldt, og turisterne 

holder sig væk. Det sidste vil nogle af 

byens kendte event-arrangører nu gøre 

noget ved. 

Wonderful Copenhagen har samlet en 

række af Københavns store event-

brands, som under titlen Wonder-

COOL vil forsøge at blande de forskel-

lige events til en årligt tilbagevenden-

de festival i februar. En måned, der 

traditionelt hverken byder på sjov og 

ballade for fastliggere eller interes-

sante tilbud for turister. 

Jazz, mad og design 

De, der skal få turister til byen og 

københavnere på gaden i vintermåne-

den er Copenhagen Jazz Festival, 

Dansk Design Center, Copenhagen 

Fashion Week, Copenhagen Cooking 

og den nye rockfestival FROST. Det er 

første gang de store københavnerbegi-

venheder samles til en slags "greatest 

hits" af oplevelser. 

WonderCOOL-programmer både hver 

for sig og på tværs. Endnu er intet 

helt fastlagt i forbindelse med festi-

valen, men det skulle være ganske 

vist, at 50 restauranter i uge 7 i det 

nye år vil tilbyde tre retter for 200 kr. 

og at en event, der kombinerer mode 

og gastronomi er i støbeskeen. Ideen 

med 'WonderCOOL' er nemlig også, 

at den skal blande de forskellige begi-

venheder, institutioner og stilarter, 

så der bliver mulighed for at opleve 

arrangementer, med f.eks. rockmode 

eller designet mad. 

Fem temaer 

'WonderCOOL' refererer, ifølge Won-

derful Copenhagen, til den moderne 

københavnske livsstil, der underbyg-

ges af de fem temaer, der har været 

med til at sætte København på ver-

denskortet:  Design, mode, gastrono-

mi, rock og jazz. 

Hvad: WonderCOOL 

Hvor: Over hele byen 

Hvornår: Hele februar 2011 

Fra www.aok.dk 

København får cool februar-festival 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilket design– og tekstilfir-

ma er grundlagt af det finske 

ægtepar Armi og Viljo Ratia? 

 

Hvor mange uger varer en 

normal graviditet? 

Hvem udgav albummet ’Blood 

Sugar Sex Magic’ i 1991? 

Hvad kaldes vand, der inde-

holder tun brint i stedet for 

almindelig brint? 

I hvilken dansk fodboldklub 

spillede Thomas Helveg inden 

sit skifte til italiensk fodbold i 

1993? 


