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   NybroTidende 

MULTIBANE - Der er stillet forslag om at opføre en multibane på Nybrogård. Den kommer 
til at koste 200.000 kr. og have bander, mål og stolper til volleynet. Hvis dette vedtages, 
skal der findes en placering til banen, og der er kommet to forslag, hhv. foran M-lejlig-
hederne (øverst) eller i ABCD-gården (nederst). Synes du det kunne være godt med en 
multibane, og hvor synes du den ligger bedst? Giv din mening til kende til din beboerråds-
repræsentant, så du kan få indflydelse! 

Januar 2009 

BRAND PÅ NYBROGÅRD? 

Læs om den dag, da Nybrogård fik 
besøg af hele Gladsaxe Brandvæ-
sen på grund af en voldsom, sort 
røg, der kom op af den eksterne 
varmekeddel ved kontoret. 
        Side 2 

AT GÅ PÅ INDKØB I CAPE COAST, 
GHANA 

Læs Julies historie om, hvordan 
det er at bo i et land som Ghana, 
samt hvor anderledes indkøbskul-
turen er fra Danmark.  
        Side 5 

STORE FLYTTEDAG FOR EF-ULIGE 

Så skal el-renoveringen af Nybro-
gård til at begynde, og de første i 
rækken er beboerne på EF-ulige. 
Læs om deres syn på det, og om 
håndværkernes uanmeldte ankomst.                             
   Side 7 og 8 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

Ny sekretær søges 

Da Majbritt, S-5, har 
valgt at stoppe som se-
kretær for Beboerrådet, 
søges en ny til stillingen 

hurtigst muligt. 

Se stillingsopslag i bla-
det (side 7) eller på mail. 

 

 

 

 

Næste  
beboerrådsmøde  

onsdag d. 4/2-2009 
kl. 19  

i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Søndag morgen den 11. januar 

2009 fik Nybrogård besøg af hele 

Gladsaxes brandvæsen. Lars Kaj 

fortæller sin version af oplevelsen.  

”Det var søndag morgen og klokken 
var lige omkring syv. Jeg står altid 
tidligt op, så jeg var vågen, da jeg 
hørte en lastbil udenfor. Jeg troede 
det var tankmanden og ville lige gå 
ud og hilse på ham, men da jeg kom 
ud, holdt hele Gladsaxe Brandvæ-
sen der! Jeg fik selvfølgelig et kæm-
pe chok, og det første jeg gjorde var 
at skynde mig ind og vække kone og 
barn og få dem i tøjet.  

Da jeg kom ud igen og fik snakket 
med brandvæsnet, viste det sig, at 
problemet var en kraftig, sort røg, 
der steg op af den eksterne kedel, 
som forsyner kollegiet med varmt 
vand. Brandvæsnet ville skære et 
hul i containeren og fylde den med 
vand, for på den måde at slukke 
’branden’. Men det var jeg ikke me-
get for, da det ville betyde at den 
slet ikke ville kunne bruges de næ-
ste mange dage. Brandmændene var 
ikke meget for, at jeg blandede mig, 
og de ville helst gøre det på deres 
måde.  

Heldigvis havde de ikke noget til at 

skære hul med, og jeg fik mulighed 
for at vise dem, at man kunne se lys 
i containeren, hvilket måtte betyde, 
at der ikke kunne være røg i selve 
containeren. Jeg åbnede ind til ked-
len, og her så vi, at det var brænde-
ren, der var skyld i den sorte røg. 
Den havde ikke stået rigtigt, og det 
skabte sod i røgrørerne, som igen 
skabte den sorte røg i skorstenen.  

Heldigvis var det ikke noget farligt, 
og da brænderen først var blevet 
rettet på plads, virkede kedlen fint 
igen. Desværre var vores lejlighed 
fyldt med sod i flere dage, og vi måt-
te vaske væggene flere gange. Selv 
vores kat, Brutus, var sort af sod og 
måtte bades, selvom den ikke var 
meget for det.” 

Lars Kaj,  

genfortalt af Cecilie, D-5  

OPRÅB! NYBROFESTIVAL SØGER PROJEKTLEDERE! 
… eller bare en masse frivillige! 
Så er det tid til at samles hvis NybroFestival 2009 skal blive en realitet. Det kræver en masse frivillige, 
men måske mere vigtigt engagerede kollegianere der vil være med til at arrangere det. 

Første festivalmøde er torsdag d. 12. februar kl. 19.30 i GH-kælderen. 

Til første møde vil vi se om der er nok til at samle en festivalgruppe, og fastlægge dato for festival, diskutere 
telt-muligheder, ændringer i forhold til sidste år mv. 

Sidste år lykkedes at stable en festival på benene, men den bar tydeligt præg af for få personer i Festival-
gruppen og frivillige under selve festivalen. 

Derfor: Hvis du har lyst til at hjælpe til og sætte dit præg på årets festival, så duk op til mødet eller skriv en 
mail til festival@nybro.dk, hvis du er forhindret i at møde op. 

Rasmus T45 og Micki F55. 

Brand på Nybrogård? 
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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. 



Ad Beboermødet: 

Ad 1) Mathias, T55, valgt til ord-
styrer 

Ad 2) Formanden for Beboerrådet, 
Mathias T55, aflagde beretning for 
Beboerrådets virke. KælderCaféen 
har været en del på dagsordenen. 
Der er så småt ved at komme styr 
på tingene. 

Der er senest bevilget et lån til Ca-
féen. 

Herudover er der bl.a. blevet bevil-
get penge til: musikrummet og mo-
tionsrummet 

Formanden fortalte desuden kort 
om Beboerrådets virke generelt. 

Ad 3) Institutionens regnskab for 
det forløbne driftsår blev fremlagt 
til godkendelse. 

Der er bl.a. overskud på varme-
regnskabet. 

Der var en kort spørgsmålsrunde. 

Der var ingen indsigelser mod regn-
skabet, der blev godkendt. 

Ad 4) Valg til bestyrelsen: Mikkel, 
K49, fortsætter i bestyrelsen og var 
ikke på valg. Den anden plads i 
bestyrelsen var på valg. Søren, B50, 
stillede op igen og blev enstemmigt 
valgt. Bo, S30, valgt som suppleant. 

Mathias, T55, enstemmigt valgt 
som formand for beboerrådet. 

Beboerrådslisten ser efter mødet ud 
som følger: 

AB-ulige   Martin, B43   
AB- lige    Søren, B50 
     Morten, B44 (suppleant) 
CD-ulige   Pernille, D55 
                  Mark, C27(suppleant) 
CD-lige     Casper, D64 
                  Cecilie, C34(suppleant) 
EF-ulige   Casper, E15 
                  Micki, F55(suppleant) 
EF-lige     
GH-ulige    
GH-lige     Steffen, H52 
                  Thomas, G26(suppleant) 
JK-ulige    Magnus, K43 
                  Jarl, K41(suppleant)  
JK-lige     
LM-ulige    
LM-lige     

NO-ulige   Camilla, N31 
                  Thomas, O51(suppleant) 
NO-lige     Jesper, N16 
                  Nanna, O62(suppleant) 
PR-ulige    Jonas, P27 
                  Martin, R43(suppleant) 
PR-lige      Kristine, P20   
ST-ulige    Mathias, T55 
                  Jens Olav,S39 (suppleant) 
ST-lige      Anders, S24 
                  Marie, S32(suppleant) 
Lejligheder: 
C,D,G        Alice, G7 
                  Cecilie, D5(suppleant) 
                  Jakob, G3(suppleant)  
H,L     
M,O,S     

Ad 5) Ingen indkomne forslag. 

Ad 6) Evt.: Ingen bemærkninger 

Regnskabet blev underskrevet af mø-
dets dirigent, Mathias T55. 

Tak for god ro og orden 

Ad Beboerrådsmødet: 

Til stede: Søren B50, Cecilie D5, 
Pernille D55, Micki F55, Jakob G3, 
Alice G7, Kenneth H6, Jarl K41, Mik-
kel K49, Jesper N16, Camilla N31, 
Erik N36, Julie O46, Thomas O51, 
Cecilie O64, Kristine P20, Jonas P27, 
Bo S30, Mathias T55, Lars Kaj, Maj-
britt S5. 

Afbud modtaget fra: Casper E15 

Ad 1) Mathias, T55, valgt til ordsty-
rer. 

Ad 2) 11 stemmeberettigede mødt. 

Ad 3) Referat fra sidste møde god-
kendt. 

Ad 4) Dagsorden godkendt. 

Ad 5) Økonomi: 

Der er 98.590 kr. på NYKs konto. 

På net-kontoen står der 124.907 kr. 

Erik, N36, fremlagde kort revisorpå-
tegningens indhold. Det er revisorer-
nes overbevisning, at regnskabet gi-
ver et retvisende billede. Det har dog 
ikke været muligt at revidere vedrø-
rende anlægsaktiver. 

KælderCaféens alarmanlæg m.v. vil 
først fremgå af regnskabet for næste 
regnskabsår. 

Ad 6) Øvrige meddelelser: 

Juletræet er blevet tændt. 

Majbritt, S5, stopper som sekretær 
til februar 2009, eller når ny sekre-
tær er fundet. 

Ad 7) Næste bestyrelsesmøde afhol-
des d.15.december. Dagsordenen 
indeholder bl.a. følgende punkter: 
Regnskabet skal godkendes, valg af 
revisor, personalepolitik, valg til 
KABs repræsentantskab, lovlighe-
den af videoovervågningen uden for 
KælderCaféen, mobilantenne på 
kollegiets grund, kriterier for tilde-
ling af lejligheder, Til orientering er 
der bl.a. et punkt om fredning af 
Bagsværd sø og Lyngby sø. 

Ad 8A) Formanden, Mathias T55, 
erindrede om at repræsentanter på 
forhånd skal finde frem til gan-
gens/lejlighedernes holdning til di-
verse punkter, evt. ved afholdelse af 
et køkkenmøde. Det er således gan-
gens/lejlighedernes holdning der 
skal fremlægges på beboerrådsmø-
derne. 

Der blev endvidere opfordret til at 
forsøge at undgå gentagelser og 
unødvendige historier på beboer-
rådsmøderne, således at unødigt 
lange møder undgås. 

Ad 8B) KælderCaféens regnskab 
frem til d.01./11.-2008 blev omdelt. 
Regnskabet var dog behæftet med 
en del fejl, hvorfor Mikkel, K49, Bo, 
S30, og Caféens forrige kasserer 
retter disse fejl og sender regnska-
bet til beboerrådet inden 
d.10.februar. 

Ad 8C) Forslag om at lukke Kæl-
derCaféen midlertidigt, til der er 
styr på økonomien. 

Der blev stemt: 
For: 1 
Imod: 6 
Blanke: 4 

Forslag ikke vedtaget. 
Fortsættes næste side... 

Referat af beboermøde og beboerrådsmøde 
d.2/12-2008 i GH-Kælderen 
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Fortsat fra forrige side… 

Ad 8D) Forslaget om at vedtage et 
indkøbsstop i KælderCaféen for at 
rydde op i lageret, og starte forfra, 
bortfaldt, idet KælderCaféen allere-
de selv har vedtaget et 
”indkøbsstop”. Der er ligeledes 
igangsat en oprydning i og beskæ-
ring af Caféens udvalg. 

Ad 8E) Forslag om strukturæn-
dring for KælderCaféen. 

KælderCaféen er en momsregistre-
ret forening med bevilling og cvr-nr. 

Fra gangene var der ønske om at 
det hovedsageligt skal være et sted 
for beboere med deres gæster. 

Der blev stillet forslag om at ændre 
virksomhedsmodel og udskille Kæl-
derCaféen, evt. som et selskab, såle-
des at NYK ikke hæfter for evt. un-
derskud. 

Der blev nedsat et udvalg, der un-
dersøger denne løsningsmodel nær-
mere: Erik N36, Søren B50, Mathias 
T55, og Kristine P20. 

Ad 8F) Der blev stemt om følgende 
forslag vedrørende ændrede åb-
ningstider i KælderCaféen (se skema 
nederst på denne side) 

Der blev, fra flere gange, stillet for-

slag om at lukke senest kl.24 om 
onsdagen. 

Der blev stillet forslag om at Café-
en holder åbent fra kl.20 om onsda-
gen, med tidligere happy hour. 

Der blev endvidere stillet forslag 
om at KælderCaféen holder lukket 
om onsdagen i eksamensperioder-
ne. 

Ad 8G) Forslag om at manglende 
fremlæggelse af kvartalsregnskab 
fra KælderCaféen fremover øjeblik-
keligt vil medføre midlertidig luk-
ning, til der er fremlagt regnskab. 

Der blev stemt: 
For: 11 
Imod: 0 
Blanke: 0 
Forslaget er vedtaget. 

Ad 8H) Ansvarlig for fremlæggelse 
af detaljeret regnskab for Nybro-
Festival 2008, ikke mødt. 

Mathias, T55, kontakter den an-
svarlige for regnskabet, og punktet 
tages igen på næste beboerrådsmø-
de. 

Ad 8I) Evaluering af NybroFesti-
val 2008 er foretaget på et tidligere 
møde, og der var ikke yderligere at 

bemærke. 

Ad 8J) Forslaget om at lave en ny 
volley-bane fremlægges på næste be-
boerrådsmøde. 

Ad 9) Evt. indvalg af nye medlemmer 
m.v.: intet at bemærke. 

Ad 10) Evt.: 

Hvis der skal afholdes en NybroFesti-
val 2009, skal der nok snart nedsæt-
tes et udvalg. 

Cecilie, O64, laver et opslag til 
NybroTidende herom. 

Micki, F55, vil undersøge om der kan 
stilles et hold til at stå for arrange-
mentet. 

Afstemnigen om TV-kanaler var blot 
vejledende for bestyrelsen. Bestyrel-
sen arbejder på at finde et resultat, 
men det var ret dyre kanaler der blev 
stemt på. 

Der er observeret vindueskikkere på 
kollegiet. 

Sekretær søges til beboerråds- og be-
boermøderne. 

Ad 11) Næste beboerrådsmøde afhol-
des onsdag d.04.februar 2009 

Tak for god ro og orden 
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Stemmeseddel til punkt 8F)  Ja Nej Blank 
Skal der være en KælderCafé?  11 0  0  
Skal KælderCaféen have mulighed for ekstraordinære arrangementer 
som jul, nytår, champions league-fodbold? 

 10 0 1  

  Onsdag Fredag Lørdag 
Åbent følgende dage hele måneden?  For: 8 

Imod: 2 
Blank: 1 

 For: 11 
Imod: 0 
Blank: 0 

For: 10 
Imod: 1 

Blank: 0  

Kun åbent 1 gang om måneden?  Ikke til afstemning, da vedtaget ovenfor at der skal 
være åbent hele måneden     

  Ja Nej Blank  
Kaffebar om onsdagen?  1 7  3 
Alkoholfri onsdag?  1 8 2  
Åbningstid tidligere?  4 3  4  
Lukketid tidligere?  6 4  1  
Åbningstid senere? Ikke til afstemning, da vedtaget ovenfor at der ønskes 

tidligere åbningstider      

Lukketid senere? 

  Maj December   

Lukket i eksamensperioden? Ja/nej  For: 1 
Imod: 10 
Blank:  

 For: 0 
Imod: 9 
Blank: 2 

  

Ikke til afstemning, da vedtaget ovenfor at der ønskes 
tidligere lukketider      



Reportage fra Nybrokollegianer 

Julie, som er 6 måneder i praktik 

som pædagog i Ghana, Vestafrika. 

Jeg stiller mig ved vejen ude foran 
huset hvor vi bor for at praje en 
taxi eller en trotro ind til byen. 
Transport ved kortere distance fo-
regår i Ghana hovedsalig ved at 
tage en taxi eller en trotro. En 
trotro er en kasseret kassevogn fra 
Europa, der er sendt til Afrika. Det 
siger noget om hvilken stand de er 
i. Der er ingen køreplan og intet 
stoppested, man bliver bare samlet 
op, der hvor man står. Det fede er, 
at det er umuligt at komme for 
sent. 

10 minutter for to kroner 
Taxien stopper. Jeg stikker hovedet 
ind og spørger, hvor de skal hen. 
Jeg kommer til byen i en, godt nok 
medtaget, taxi på ti minutter for 2 
kr. At man skal udsættes for høj 
reggaemusik eller prædiken, der 
tordner ud af højtalerne, og at der 
lugter af fisk fra en tidligere passa-
gers salgsvarer, er noget, der skal 
tages som en oplevelse. Når man 
kommer til Ghana for første gang, 
er sanseindtrykkene massive. Der 
lugter mere, musikken er højere, 
folk taler højere, fægter mere med 
arme og ben. Der er flere menne-
sker på gaden, flere dyr, mere 
skrald og mange kommentarer til 
den hvide pige, der går forbi på ga-
den. ”Ubruni”(betyder hvid), lyder 
det fra børn og voksne, ”how are 
you?”.  

Jeg stiger af inde i byen ved noget 
der hedder kotokuruba, kigger mig 
omkring i et virvar af gadesælgere, 
boder, butikker, geder, hunde, og 
vogne med f.eks. kokosnødder eller 

2nd. hand computerudstyr, overlæs-
sede og trukket af sted af en svedig 
ghaneser. Jeg prøver at undgå at 
blive kørt ned af en af de mange 
desperate og dyttende taxier, der 
baner sig vej i virvaret, samtidig 
med jeg prøver at undgå at falde i 
”gutteren”, den rende, der løber 
langs gaderne med vand og affald. 
Man kan ikke lige se det, hvis man 
ikke lige ved det, men der findes en 
smal indgang til markedet mellem 
to boder. Jeg prøver at trække vejret 
gennem munden, for lugten der mø-
der mig er harsk. Det er forståeligt, 
da jeg går forbi tørrede fisk, fint 
stablet op, grisetæer og andet råt 
kød, som er fluernes paradis. Grønt-
sagerne gemmer sig længere inde 
forbi tætpakkede boder med alskens 
ting og sager. Man kan også finde en 
bod med tøj importeret fra Vesten 
midt i dette real life middelaldercen-
ter. 

Ghaneserne bramfri 
Nu er turen kommet til at købe 
mælk, og det er sin sag i Cape 
Coast! Der er kun tre butikker, hvad 
jeg ved af, som sælger mælk. Det er 
langtidsholdbar mælk, og ikke noget 
som en almindelig ghaneser har råd 
til at gøre alt for meget i. Det koster 
femten kroner for en liter, og det er 
det samme som tre måltider mad. 
Jeg er på vej efter den famøse mælk 
i Melcoms, et tilnærmelsesværdigt 
supermarked i ghaneserstil. Men 
inden jeg når dertil, bliver jeg stop-
pet af adskillige ghanesere i alle 
størrelser der vil være min ven eller 
mand. De er meget bramfri, og har 
nok ikke så meget at tabe, da drøm-
men om et bedre liv med flere mate-
rielle goder eller bare mulighed for 
uddannelse og et job, virker forfær-
delig tillokkende. Efter at have ry-
stet de fleste bejlere af mig, går jeg 
videre og kommer forbi nogle af de 
boder, hvor jeg har handlet et par 
gange, og dermed er venner med 
sælgeren. Når man handler et sted, 
kan det nemt hænde at det er med 
håndtryk og udveksling af navne. Så 
er man altså blevet venner, og det 
venskab skal passes og plejes med 
jævnlige besøg og indkøb. Det kan 
være belastende ikke at kunne gå i 
fred, men der er også noget enormt 

hyggeligt ved at høre ens navn blive 
kaldt fra øst og vest, når man kom-
mer gående på gaden, og ikke spor 
upersonligt, som en tur i netto tors-
dag eftermiddag kan være. 

Ingen egentlig køkultur 
Det er en videnskab at handle i Mel-
coms. Mælken, jeg lægger i min 
kurv, skal noteres af en dame, der 
tager sig af den afdeling, og sådan 
er det med alle varerne. Det kan 
godt tage sin tid, men tid er vel alt, 
vi har. Efter at jeg har betalt ved en 
skranke skal jeg gemme kvitterin-
gen og gå videre til den næste 
skranke, hvor kvitteringen bliver 
tjekket, og til sidst skal den stem-
ples af vagten, der sidder ved ud-
gangen. Der er ikke nogen rigtig 
køkultur og hvis ikke man er vågen 
bliver man sprunget over, men til 
gengæld oplever jeg aldrig ghane-
serne sure over at stå i kø. Med sved 
på panden ånder jeg lettet op, og går 
ud af supermarkedet i den brænden-
de eftermiddagssol og tredive gra-
ders fugtige luft. Jeg har efterhån-
den opbygget en sult, men det er 
ikke noget problem for der er mad-
boder ved hvert hjørne. Jeg køber 
mig en omgang krydrede ris med 
tomatsovs og bønner af den dame, 
der sidder og daser ved sin bod med 
en stor gravid mave på. 

Det er så skønt at opleve et land, 
der er så anderledes fra Danmark, 
og jeg går med et stille ønske om, at 
det charmerende og rå ved Cape 
Coast aldrig skal blive spoleret af 
store shoppingcentre. 

 

Julie Dahl Thomsen, N-29  

 

At gå på indkøb i Cape Coast, Ghana 
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1) Valg af ordstyrer 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 

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) KælderCaféens regnskab frem-
lægges. 

B) Detaljeret regnskab fra Nybro-
Festival fremlægges. 

C) Opdatering vedrørende evt. æn-
dring af virksomhedsmodel for Kæl-
derCaféen. 

D) Forslag om at lave en ny volley-
bane. Ved Mathias, T55 

Prisen på en 12,00 x 24,00 m multi-
bane løber op i godt: 175.000 kr. 

For dette beløb fås en: Kompan 
Classic bane model med bander og 
integrerede 5-mands mål, 
basketstativer samt volleyball støt-
ter og net på tværs. (se vedlagt bille-
de for visuelt indblik, bilag 1). 

Her udover kommer prisen på an-
lægsarbejde og kunstgræs som vur-
deres til at løbe op i: 100.000 kr. 

I alt vurderes den samlede pris på 
et sådant projekt at ligge i 275.000 
kr. ekskl. moms 

Til sammenligning er det blevet op-

lyst at POP's multibane kostede dem 

godt 600.000 kr. 

Mht. Placeringen af banen, bør ba-
nen måske ligge et sted med mindst 
mulig gene for omkringliggende be-
boere. 

Derfor foreslås det at banen bliver 
lavet på bagsiden af NO, ved de 
grønne græsområder. Et andet al-
ternativ er i gården ved CD, hvor 
lejepladsen, der er blevet besluttet 

nedrevet, ellers ligger. For overblik 
over disse to placeringsmuligheder, 
som I forhåbentlig vil diskutere på 
køkkenerne, er der vedlagt et over-
sigtskort (bilag 2). Andre forslag er 
selvfølgelig velkomne. 

E) Skal vi have en forsikring til 
NYK's nye trailer? Ved Mikkel, K49. 

Der er indhentet følgende 2 tilbud: 

– En kaskoforsikring til 650 kr. om 
året, med en selvrisiko på 300 kr. 

– En kaskoforsikring til 550 kr. om 
året, med en selvrisiko på 500 kr. 

Hvis der ikke ønskes en forsikring, 
skal kollegiets drift så betale? 

F) Mobilantenner på kollegiets skor-
sten. Ved Mikkel, K49 

Kollegiet er blevet tilbudt opsætning 
af mobilantenner fra Telia. 

Siger vi ja, får vi en række antenner 
på skorstenen som udvider mobil-
dækningen i området. 

Ligeledes får vi selvfølgelig også en 
lejeindtægt, et beløb mellem 30.000 
– 40.000 kr. afhængig af senere afta-
le. Disse penge skal under ingen 
omstændigheder ses som en erstat-
ning for at vi går rundt under anten-
nen, men derimod som almindelig 
leje, såsom den leje vi modtager fra 
kioskejeren for hans lokaler. 

Hvad angår strålingen fra antenner-
ne, er der vedlagt enkelte dokumen-
ter som skulle give et godt indblik i, 
hvilken effekt de vil have på os 
(bilag 3 og 4). 

Kort fortalt så er strålingen fra en 
evt. antenne på vores skorsten lig 
nul på hele kollegiets område inkl. 
tagterrasserne, fordi vi bor så tæt på 
den. Selve strålingen vil ikke ram-
me jorden før1-2 km ude fra skorste-
nen/antennen. 

Af samme årsag vil dækningen her 
på kollegiet ikke blive yderligere 
forbedret ved opsætning af denne 
antenne. 

Den stråling man til dagligt bliver 

udsat for fra disse antenner rundt i 
landskabet, er langt mindre end den 
stråling, som kommer fra vores egne 
mobiltelefoner, når vi taler i dem 
eller sender anden data. 

Man skal helt op foran antennen i 
kort afstand for at overskride de 
grænseværdier som i dag er stan-
dard. Ved service af antennerne 
skal personalet slukke og sikre dette 
inden de overhovedet kravler op af 
det første trin på antennen. 

Bestyrelsen ser frem til at kunne 
tilbyde kollegianerne lidt mere øko-
nomisk råderum. I det lejen fra an-
tennen vil gå til en konto i drift bud-
gettet, som vil kunne fungere som 
en fond for tiltag fra beboere i stil 
med NYK's virke, dog med mere 
drift lignende tiltag. 

G) FC-Nybro søger om bevilling af 
7.000 kr. til sæsonens aktiviteter. 
Ved Mark, C21 

Forventede udgifter: 

Administration til Kollegiefod-
bold.dk 120 kr. 
Serverdrift, Kollegiefodbold.dk 130 
kr. 
9 hjemmekampe a 500 kr. til dom-
mer 3.500 kr. 
5 fodbolde á 300 kroner 1.500 kr. 
Udstyr: kegler, træningstrøjer 500 
kr. 
Målmandshandsker 300 kr. 
Sociale aktiviteter 950 kr. 
I alt 7.000 kr. 

Derudover betaler spillerne selv 50 
kr. i depositum for sæsonen som 
gives tilbage hvis alle kampe bliver 
spillet. 

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 Majbritt, S-5, 
senest tirsdag. 

Vel mødt 

Til orientering 
Til næste beboerrådsmøde vil der være en diskussion og afstemning omhandlende opsætning af en eller flere mo-
bilantenner på Kollegiets skorsten. 
Mere information om hvad dette går ud på vil blive sendt rundt pr. mail inden beboerrådsmødet eller du kan finde 
yderligere information om mobilantenner her: 
http://nybro.dk/mobilantenner_og_sikkerheden.pdf 
http://nybro.dk/brev_til_kommunalbestyrelser.pdf 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag den 4/2-2009  
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Så er det tid til at beboerne på EF-

ulige skal flytte ud af deres værelser 

for en lille uge, så el-renoveringen 

kan komme i gang. De er de første i 

rækken, og det skal derfor blive inte-

ressant at se, hvordan det går. Vil 

det kunne lade sig gøre at samle 

alle sine ting inden for de skravere-

de områder? Vil håndværkerne blive 

færdige til tiden? Og hvordan vil 

det være at bo på en anden gang? 

Jeg møder nogle af beboerne på 
køkkenet. De fortæller mig om, 
hvordan det er at være de første, 
der skal flytte ud af deres værelser. 
Selvom der endnu er nogle dage til 
udflytningen, er der allerede lagt 
ledninger 
på gangen 
og boret et 
hul over 
hver dør. 
Håndvær-
kerne 
startede 
faktisk 
fjorten 
dage før 
med at 
hamre og 
bore på 
gangen fra 
klokken 
syv om morgenen. Og stille stier 
foran dørene, så man har problemer 
med at komme ud. 

Forvirring om opbevaring 

Beboerne på EF-ulige har især væ-
ret meget i tvivl om, hvilke områder, 
der skulle tømmes, og hvilke der 
ikke skulle. Fx troede de først at 
tøjskabet skulle tømmes helt, men 
fik senere at vide, at det ikke var 
nødvendigt. Også tegningen over 
badeværelset skabte en del forvir-
ring, da det var uklart, hvor der 
måtte stå ting, og hvor man skulle 
fjerne tingene. 

Også fælleskøkkenerne skal ryddes, 
og det har EF-beboerne aftalt at 
gøre søndag – når de hver især har 
ryddet det meste af deres egne væ-
relser. Her påpeger beboerne, at det 
vil tage en uge ekstra for håndvær-
kerne at blive færdige med køkke-
nerne, så det ikke vil være muligt at 
bruge køkkenerne i den første uge, 
man er tilbage på sit gamle værelse. 
Derfor må beboere på de andre gan-
ge være søde til at lade dem benytte 
deres køkkener, så de stakkels EF-
ere kan få noget mad. 

En flyttekasse til hver 

Nogle af beboerne – især pigerne – 
er skeptiske over for den mængde 
plads, der er stillet til rådighed for 
opbevaring. De mener ikke, der er 
nok plads til alle deres ting. Og der 
er tilsyneladende kun blevet stillet 
en enkelt flyttekasse til rådighed for 
hver beboer.  

Fortsættes på næste side… 

Er du interesseret i at følge lidt med i hvad der sker på beboerrådsmøderne, tjene lidt penge og måske lære lidt me-
re om hvordan foreningslivet egentlig fungerer, så har vi en sekretærstilling ledig i Beboerrådet til netop dig! 

Sekretærstillingen aflønnes med 110 kr. pr time, og arbejdsbyrden varierer lidt fra måned til måned, men når ikke 
op på meget mere end 4-5 timer. 

Stillingen kræver at du møder op til samtlige beboerrådsmøder, beboermøder og generalforsamlinger, så det gælder 
om at være fleksibel i sin planlægning af andre ting, da der ikke findes suppleanter eller lignende. Heldigvis er det 
muligt at kende datoerne for diverse møder i god tid, så dette burde være muligt. Som sekretær har man ikke stem-
meret til møderne, men skal hovedsageligt sørge for at tage et fyldestgørende referat, som bliver sendt ud umiddel-
bart efter mødet. Dertil skal der indsamles punkter til dagsordenen til næste møde, og dette møde skal varsles. Her-
udover kan sekretæren bistå beboere der ikke lige ved hvor de skal stille deres spørgsmål, eller i øvrigt mangler en 
oplysning. 

Hvis du mener dette er noget for dig, er du velkommen til at kontakte mig, og ellers møde op på vores næste beboer-
rådsmøde. 

Med venlig hilsen 
Mathias Paasch Petersen, T55 - Beboerrådsformand 

 mail: dmusen@gmail.com, tlf: 20452282 

Store flyttedag for EF-ulige 

Ny sekretær til Beboerrådet! 
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Arrangementer i Kælder-
caféen for februar måned: 

GODE TILBUD: 

Specialøl: 25kr.                              
Alm. Fadøl: 25 kr. 

Breezer og cult shaker 25kr. 
Smirnoff Ice 20kr. 

Så kom ned i KælderCaféen og 
fest med de andre beboere!  

SIDE 7 

Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen:    

• Onsdag 21-01 
• Fredag  21-03 (05) 
• Lørdag  23-03 (05) 

21/2 kl. 21 Fastelavn 

28/2 kl. 18 Optaget 

28/2 kl. 21 Lukket 

En masse ledninger på 

gangen 



For nogle måneder siden fandt 

der en række indbrud sted på for-

skellige værelser rundt omkring på 

Nybrogård. Både en beboer på CD-

ulige, AB-ulige og LM-ulige fik 

besøg af indbrudstyve, der kom på 

besøg, mens ingen var hjemme og 

slap af sted med adskillige værdi-

genstande, på trods af at der på et 

kollegium må siges at være stor 

sandsynlighed for at blive opdaget. 

Katrine, D-47, var den ene af de 
tre, der fik uventet besøg af tyve. 
Hun opdagede indbruddet ved en 
tilfældighed: ”Min genbo kom ud 
på køkkenet, fordi hun hørte ban-

ken på radiatoren. Jeg troede ikke 

det var noget seriøst, men tjekkede 

lige alligevel, og da jeg kom ind var 

ruden smadret og vinduet revet 

op.”  

Gasbeton gennem vinduet 

De var tilsyneladende kommet ind 
ved at have smadret ruden med en 
gasbetonsten og derefter åbnet det 
og kravlet ind. Tyvene havde kun 
taget de allermest værdifulde ting 
med sig: ”De tog to bærbare compu-
tere, som jeg havde stående på mit 

skrivebord” fortæller Katrine.  

Som sagt havde hun ikke selv væ-
ret på værelset, men ude på køkke-
net, da indbruddet skete, og ingen 
af hendes naboer havde været 
hjemme heller. ”Ingen af mine na-
boer var hjemme, men min nabos 

nabo havde også hørt nogle høje 

brag. Der var en del folk på køkke-

net, og ingen havde hørt noget, 

selvom mit værelse bare ligger om 

nr. 4 ned ad gangen.”  

Trækker gardinet for 

I dagene efter indbruddet var Ka-
trine rystet: ”Jeg var en lille smule 
paranoid – kiggede meget ud af 

vinduet og bag min ryg, og låste 

døren til mit toilet, når jeg gik i 

bad.” I dag tænker hun ikke så 
meget på det mere. Det er mest 
lige når hun låser sig ind på værel-
set: ”Det første jeg ser efter, når jeg 
kommer hjem, er om vinduet er i et 

stykke.” Hun har dog taget enkelte 
forholdsregler, så der ikke skal ske 
indbrud igen: ”Den aften der var 
indbrud, var jeg gået ud på køkke-

net for at lave aftensmad uden at 

slukke lyset eller trække gardinet 

for. Hver gang jeg går fra mit væ-

relse nu, tjekker jeg at gardinet er 

trukket for – også ved dagslys.”  

Mistanke til uvedkommende 

Episoden har helt klart berørt Ka-
trine, og det betyder også at hun er 
blevet me-
re opmærk-
som på, om 
der skulle 
være uved-
kommende 
personer 
på kollegi-
ets ejen-
dom: ”Det 
er irriteren-

de at skulle 

blive ved 

med at 

tænke at 

sådan noget 

kan ske, og 

at man fat-

ter mistan-

ke, når man 

ser personer man ikke kender gå 

forbi på gangen eller på stien uden 

for.”  

Cecilie, D-5 

på EF-ulige har fået at vide, så vil 
der komme en kasse uden for hvert 
værelse – den, der skal måle ens 
elforbrug – og så vil man få nye 
lamper på badeværelset. Ellers 
skulle alt gerne ligne sig selv. I køk-
kenet kommer der også nye, ens 
lamper. 

På fredag udleveres nøglen og bebo-
erne får at vide, hvilke værelser de 
skal flytte ind på. Og så skal det 
blive spændende at se, hvordan det 

Fortsat fra forrige side… 

Drengene er mere afslappede. De 
mener ikke det bliver det store pro-
blem at få tingene stablet. Så længe 
man bare tager alt elektronik og 
værdigenstande med sig til den 
midlertidige bolig, så skulle alt væ-
re i orden. 

Nye lamper på badeværelset 

Der vil ikke være den store foran-
dring at se, når man kommer tilba-
ge på sit værelse. Så vidt beboerne 

hele forløber, når startskuddet til el-
renoveringen lyder på søndag.  

Cecilie, D-5 

Tyveri på Nybrogård 
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Skurvognene er allerede på plads 

Et vindue på hasp er 

en klar invitation til 

tyvene - men man er 

ikke sikker, selvom 

vinduet er lukket. 



Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, K-49 
Esben, C-15 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, T-55  
AB-ulige    Martin, B-43 
     

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

CD-ulige    Pernille, D-55  
      Mark, C-27 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
      Cecilie, C-34 (sup.)  

EF-ulige    Casper, E-15 
      Micki, F-55 (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, T-55 
       Jens Olav, S-39 (sup) 

ST-lige        Anders, S-24 
       Marie, S-32 (sup.)  

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 Majbritt, s05-

1@nybro.dk, i hænde senest 10 
dage før mødet. 

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

Beboerrådssekretær 
Maibritt, S-5 

 

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   

Fodboldklub  Motionsrum 
Ulrik, L-18  Leif, O-63 

Hundeklub  Cykelklub 
Line og Janus, M-1 

Bryggerklub  Havegruppen 
Michael, D-63  Alice, G-7 

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-5  

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

KælderCaféen 

Bestyrelsen 

Formand  Medlem 
Bo, S-30  Jonas, P-17 
Næstformand  Medlem 
Michael, D-51  Christian, B-54 
Kasserer  Udlejning og job 
Mikkel, J-21   spørg på mail 
Bestyrer   
Kenneth, H-6  Tlf: 4004 
Suppleant  Mobil: 26 37 60 04 
Mette, D-4  Mail: cafe@nybro.dk 

Åbningstider 
Onsdag 21-01  happy hour 21-22 

Fredag 21-03 (05) happy hour 21-22 

Lørdag 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 



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) 

sten af melet. Rul dejen ud til en 
plade (ca. 35 x 35 cm.) på et 

meldrysset bord. Smør 
tomatblandingen på 
dejpladen og drys ca. 175 
g af osten ovenpå. Rul 
dejen sammen som en 
roulade og skær den i 16 
skiver. Læg sneglene på 
en plade med bagepapir 
og tryk dem let. Drys re-
sten af osten over. Lad 

pizzasneglene efterhæve i ca. 20 
min. Bag dem 15 minutter ved 200 
grader øverst i ovnen. Server dem 
lune. 

Tip: Pizzasneglene kan efterhæve 
tildækket i køleskabet i 2-3 timer. 

Pølsehorn 
Ingredienser: 

2-4 pølser (alt efter længde) 
25 g gær 
2 spsk lunkent vand 
1.5 dl mælk 
2 tsk sukker 

Pizzasnegle 
Dej: 
10 g gær (1/5 pk.) 
1¼ dl lunkent vand 
½ tsk groft salt 
1 spsk vindruekerneolie 
200 g mel eller pizzamel 
(ca. 3 3/4 dl) 

Fyld: 
1 dåse koncentreret to-
matpuré (ca. 70 g) 
1 lille knust fed hvidløg 
1 tsk tørret oregano 
½ tsk groft salt 
friskkværnet peber 
200 g revet ost 

Dej: Rør gæren ud i vand. Tilsæt 
salt, olie og mel (hold lidt mel tilba-
ge). Slå dejen godt sammen. Dæk 
skålen, og lad dejen hæve et lunt 
sted i ca. 40 min. 

Fyld: Bland tomatpuré, hvidløg, ore-
gano, salt og peber. 

Tag dejen ud på et meldrysset bord 
og ælt den godt igennem. Tilsæt re-

1/4 tsk salt 
20 g blødt fedtstof (f.eks. kærgår-
den) 
ca. 250 g mel 

Fremgangsmåde: 

Opløs gæren i det lunkne vand. Til-
sæt: mælk, sukker, salt, fedtstof og 
halvdelen af melet. Ælt dejen sam-
men og alt efterhånden mere mel i 
indtil dejen slipper. Lad dejen hæve 
10-15 minutter 
Rul dejen med en kagerulle til en 
rund plade. Del den igennem midten 
i 8 trekan-
ter, placer 
nu et styk-
ke pølse i 
den brede 
ende af 
hver tre-
kant, rul dejen rundt om pølsen 
start fra den brede ende. Smør evt. 
pølsehornene med æg inden de put-
tes i ovnen. 
Bag pølsehornene i 15 minutter ved 
225 grader. 

Opskrift på pizzasnegle og pølsehorn 

  7   5   9   8   

9     3   8     1 

        2         

5 6   2   7   1 3 

    9   4   2     

3 1   6   5   7 8 

        5         

6     8   2     4 

  5   4   6   3   

  8     5 9       

  6   8   3 9   4 

5               7 

      4     3 1   

4               6 

  5 9     6       

9               1 

7   8 5   1   2   

      9 2     4   

SUDOKU 


