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NybroTidende 

DEN HERLIGE NATUR - Som det flere gange er blevet nævnt i NybroTidende, så er vi 

kollegianere meget privilegerede, når det kommer til de naturskønne omgivelser med 

både sø og skov i baghaven. Når foråret banker på, og vejret bliver varmere, betyder 

det også en masse nye dyrebørn. Her er det en gæslingeflok med forældre på vej. Og 

denne flok er ikke den eneste. Redaktionen talte helt op til 38 gæslinger på et sted! 

Juni 2012 

F.C. NYBRO CHICKS I AKTION MOD 

EGMONTS PIGER - Fodboldsæsonen 

er i fuld gang, og nu er pigerne for 

alvor ved at spille sig op i gear. Læs 

mere om kampen mod Egmont og 

om, hvordan pigerne fik den allerfør-

ste sejr i hus mod RHK.  

Side 6 

FC NYBRO PÅ VINDERKURS - Også 

drengene er godt spillende i denne 

sæson. Med flere sejre på stribe blev 

det endelig tid til topopgør mod 

RHK. Læs mere om, hvordan kam-

pen forløb, og hvad resultatet af den 

spændende kamp blev. 

Side 7 

CDS SÆRE SIDE - Som noget helt 

nyt har NybroTidende i denne må-

ned fået hjælp til det redaktionelle 

arbejde fra en gruppe kollegianere 

fra CD. Læs indslag fra brevkas-

sen, dagens horoskop og gæt med 

på ’månedens CDer’. 

Side 9 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

 

Nye åbningstider i  

Klagenævnet: 
 

Fremover holdes åbent 

tirsdage kl.19.30-20.00. 

 

 

Operation 

Grønt Kollegium 
 

Udskydes til efter som-

merferien og afholdes 

søndag den 16. september 

 

Der vil komme yderligere 

oplysninger senere. 

 

 

 

Næste 

Beboerrådsmøde 

Onsdag den 5. sept. 2012 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  

Beboerrådet 
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Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende redaktør 

Cecilie Kristiansen (D5) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om måne-

den senest fire dage før næste 

beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 20. i 

hver måned 

 Oplagstal: ca. 150 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig ret til at rette i 

indlæg, samt fravælge indlæg, 

som ikke synes at have relevans 

for andre. 

Kære NybroTidende-læser 

Efter næsten fire et halvt år i re-

daktørstolen er det nu blevet tid til 

at sige farvel. Farvel til hyggelige 

stunder med bloggen under armen 

og kameraet i hånden, farvel til 

kagefestival og NybroFestival, far-

vel til KælderCaféens fester og Lars 

Kajs humørfyldte fortællinger om 

gamle dage, farvel til gode historier 

fra gruppeformænd og reportager 

fra livet som kollegianer. Og ikke 

mindst farvel til Nybrogård Kollegi-

et. 

Men for at mit farvel ikke også skal 

betyde et farvel til NybroTidende, 

vil jeg gerne høre fra dig, hvis du 

kunne have lyst til at overtage job-

bet som redaktør af bladet – eller 

som del af en redaktionsgruppe. 

 

Derfor må du gerne sende mig en 

ansøgning med en beskrivelse af, 

hvem du er, og hvorfor du godt kun-

ne tænke dig at være redaktør eller 

del af en redaktionsgruppe. Ansøg-

ningen skal sendes til tiden-

de@nybro.dk senest 1. august 

2012. Derefter vil der blive afholdt 

ansættelsessamtaler. 

 

Hvad går jobbet ud på? 

Jobbet som redaktør er både udfor-

drende og givende. Du får mulighed 

for at dyrke din passion for at skri-

ve, og samtidig vil du få indblik i 

andre kollegianeres hverdag eller 

kollegieliv gennem artiklerne. 

Jeg har gennem mine fire år som 

redaktør været vidt omkring. Jeg 

har været med på arbejdsdag hos 

De Blå Mænd, jeg har dækket fod-

boldkampe og deltaget i havegrup-

pedage. Jeg har også lært om 

ølbrygning og kajaksejlads, og så 

har jeg overværet festivalmøder og 

andre arrangementer, der kunne 

tænkes at have interesse dig som 

kollegianer. Sidst men ikke mindst 

har jeg dog mødt en masse søde, 

initiativrige og imødekommende 

mennesker, der hver især havde 

deres historie at fortælle. 

Her er lidt flere fakta om jobbet 

som redaktør: 

 Du ansættes af Beboerrådet og 

aflønnes med 120 kr./timen 

 Du beregner selv dit timeantal fra 

måned til måned, og du forventes 

at bruge mellem 20 og 30 timer 

månedligt. 

 Det er op til dig (og eventuelle 

medskribenter) at afgøre, hvad 

der er værdifuld viden for kollegi-

anerne – dog er det et krav, at 

bladet som minimum indeholder 

referat fra sidste beboerrådsmøde 

og indkaldelse til det næste. 

 Bladet udkommer hver måned – 

undtagen januar, juli og august – 

og bladet må senest udkomme fire 

dage før næste beboerrådsmøde. 

 Det er op til dig, dog ofte i samar-

bejde med beboerrådsformanden, 

at ansætte oversættere, journali-

ster, fotografer, layoutere og an-

dre medhjælpere til bladet, hvis 

du finder det nødvendigt. Her 

skal du blot huske at afholde en 

egentlig ansættelsesproces forud 

for ansættelsen, så alle interesse-

rede har mulighed for at melde 

sig. 

 Du får adgang til en printer, hvor 

du kan printe NybroTidende i 

farver. Disse eksemplarer skal 

hver måned deles ud, så hvert 

køkken får to eksemplarer, hver 

lejlighed får et eksemplar i post-

kassen, og derudover skal Lars 

Kaj have et eksemplar, vaskeriet 

to og kiosken tre. I alt ca. 150 ek-

semplarer. 

 NybroTidende udkommer både på 

dansk og på engelsk. I øjeblikket 

er der to oversættere tilknyttet, 

Nikolaj N16, og Edward O50. Du 

kan selv bestemme, om du ønsker 

at lave et fælles blad med både 

engelske og danske artikler, eller 

om du hellere vil have to separate 

blade, hvilket er tilfældet nu. 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du 

naturligvis også meget velkommen 

til at skrive. 

Tak for fire gode år 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til 

alle, der har gidet læse NybroTiden-

de gennem de sidste fire år. Jeg hå-

ber, I har nydt det og samtidig fået 

nyttige oplysninger eller sjove infor-

mationer, som I har kunnet bruge til 

noget. 

Mit ønske med bladet har hele tiden 

været at oplyse jer om det, der sker 

rundt om på kollegiet. Om de frivil-

lige, der yder en kæmpe indsats for, 

at vi andre kan gå til fodboldtræ-

ning, lappe vores cykel gratis, træ-

ne billigt i motionsrum, drikke billi-

ge øl i KælderCaféen eller sejle gra-

tis i kajak i weekenden. 

Det håber jeg, er lykkedes.  

Dernæst er det mit store håb, at der 

findes en eller flere derude, som 

kunne tænke sig at føre traditionen 

videre. Jobbet er meget fleksibelt og 

kan formes, som man selv ønsker 

det. Jeg har formet det på én måde, 

men der er helt sikkert mange an-

dre måder, det kan gøres på. 

Endnu engang tak for opbakningen 

til bladet - og tak til alle jer, der på 

den ene eller anden måde har bi-

draget til tilblivelsen. Det har jeg 

sat meget stor pris på. 

Jeg håber, I vil nyde det sidste af 

mine blade. Rigtig god læselyst og 

god sommer til jer alle! 

De bedste hilsner 

Cecilie, D5 

Ansvarshavende redaktør 

mailto:tidende@nybro.dk
mailto:tidende@nybro.dk


I GH-kælderen  

Til stede: Nina C23, Jonas D59, Tho-

mas C22, Jakob G02, Amanda E22, 

Celina G02, Hallur L10, Torbjørn 

O63, Simon A26, Cecilie D05, Camilla 

L01, Anna M45, Christian M61, Gitte 

P15, Majbritt S05, Samuel D46  

Afbud: Mikkel J21, Lars Kaj 

Ad 1) Jonas D59 er valgt til ordstyrer 

og engelsk er valgt til sprog for mø-

det. 

Ad 2) 10 stemmeberettigede er mødt. 

Ad 3) Referatet fra sidste beboerråds-

møde er godkendt 

Rettelse til punkt 5: Der er udbetalt 

løn til ca. 6800kr, udbetalt 12.500kr 

til FC Nybro piger og drenge og ca. 

21.000kr. af de 60.000kr for nye kano-

er og kajakker er udbetalt. Resten er 

blot budgetteret, men ikke udbetalt 

endnu. 

Rettelse til punkt 6: Der søges om 

5000kr til aktivfest. Dette er enstem-

migt godkendt og pengene kan udbe-

tales. 

Ad 4) Dagsordenen er godkendt. 

Til punkt 8A kan der ikke stemmes i 

beboerrådet, da dette skal tages op på 

beboermødet først. 

Ad 5) Økonomi: 

Der står 130.000kr på NYK’s konto og 

400.000kr på netværkskontoen. 

Der bliver lige pt ikke brugt nogle af 

pengene på netværkskontoen, men 

der er snak om at der skal afbetales 

lån fra denne. Der er udbetalt ca. 

5500kr i løn, udbetalt 30.000kr til de 

nye kanoer og kajakker, 17.000kr til 

kajakstativer og 5000kr til aktivfe-

sten. Yderligere er der kommet et 

aktieudbytte fra Danske Bank aktier 

på ca. 8000kr. 

Ad 6) Øvrige meddelelser 

Der har været aktivfest hvor der blev 

brugt 4201,65kr på mad. Grillen, der 

blev brugt til maden, er købt med, da 

den kunne købes meget billigt og den 

kan fremover bruges til fællesarran-

gementer. Der er drukket alkohol for 

5701,53kr. Det var et rigtig god ar-

rangement, men desværre var der 

nogle aktive, som ikke blev inviteret, 

hvilket ikke er i orden, og dette skal 

gøres bedre til næste år. 

Ad 7) Bestyrelsesmøde 

Der har været bestyrelsesmøde d. 

26.04.12. 

Der er blevet givet 100.000kr til reno-

vering af gulvet i KælderCaféen. 

Budgettet er blevet gennemgået og 

der kommer alligevel ikke husleje-

stigningen. Der kommer senere et 

revudret budget. 

To af kollegiets lån er blevet lagt om, 

da det kunne betale sig. 

Det blev diskuteret kollegianerudvæl-

gelse, altså at der fremover skal sen-

des motiverede ansøgninger til kolle-

giet. Der er dog ikke kommet nogen 

konklusion, da der var splittede hold-

ninger. 

Det blev også diskuteret om hvorvidt 

kollegiets repræsentanter i bestyrel-

sen skal aflønnes. Dette er nu op til 

Andreas og Camilla at beslutte dette. 

Der kommet afgørelse omkring varme 

og el fra 2012, og dette laves ikke om. 

Lejligheder skal yderligere heller ikke 

mere med i varmeregnskabet. 

Kollegiet er nu med i EMO ordnin-

gen, som er en lovpligtig energimærk-

ningsordning. Energimærkningen 

oplyser om den energi, der forbruges i 

ejendommene. 

Der er i øjeblikket 5 måneder vente-

tid på værelser og 2 års ventetid på 

lejligheder. 

Næste møde er d. 11.11.12. 

Ad 8A) Ændring af CopyDan-afgift 

Der stilles et forslag om, at når nu 

lejlighederne ikke mere skal betale 

varme og el til fælleskøkkener, at 

CopyDan-afgiften fremover ikke skal 

fordeles ligeligt mellem alle beboere, 

men er den i stedet skal opkræves pr. 

køkken, som et egentlig er tiltænkt. 

Der kan ikke tages nogen beslutning 

nu, da dette skal op beboermøde og 

derefter i bestyrelsen. 

Dette tages op på næste beboerråds-

møde hvor der vil komme mere infor-

mation og tal på det. 

Ad 8B) Fremlægning af regnskab fra 

KælderCaféen 

Se bilag udsendt med indkaldelsen. 

Der har i 1 kvartal været udgifter for 

68.460,26kr og samlede indtægter på 

75.719,49kr, hvilket giver et overskud 

på 7.259,22kr. 

Ad 8C) Spillemaskiner hos Nybro 

Kiosk 

Ahmed søger om at få lov til at kunne 

havde spillemaskiner i hans forret-

ning, for at få øget omsætningen. Der 

søges om en skriftlig tilladelse. 

Tages op i bestyrelsen. Der er umid-

delbart ikke den store interesse fra 

kollegianerne. 

Ad 8D) El-renovering – det man 

glemte. 

Da man i 2012 afsluttede en 23 milli-

oner kr. renovering af kollegiet, reno-

vere man ikke de lokaler som ikke 

bruges til beboelse. Derfor ansøges 

der om at beboerrådet benytter deres 

40.000,- kr. i driftsbudgettet til at 

gøre renoveringen færdig. De 

40.000kr fås fra antennen. Dette kan 

gøres over en årrække. Fx mangler 

der jordstik i mange af kældrene. 

Dette kan tages op i bestyrelsen, og 

kan evt. komme ind i langtidsbudget-

tet i stedet for at de 40.000kr bruges 

på dette. 

Der stilles forslag om at pengene kan 

bruges til noget andet, fx en nye ma-

skine til rengøringsfolkene til at va-

ske gulv, eller renovation af cykelsku-

rene. Da Mikkel J21, som stillede 

dette forslag, ikke var til stede til mø-

det, er diskussionen udsat. 

Ad 8E) Støj og andre gener ved Kæl-

derCaféen i eksamensperioder 

KælderCaféen ønskes pålagt at be-

grænse deres åbningstider, som mini-

mum i DTU’s eksamensperioder i maj 

og december. 

Ingen fra JK-ulige er mødt op, derfor 

er det svært at tage stilling til dette. 

Hvis der skal tages højde for DTU’s 

eksamensperioder bør der også tages 

højde for alles eksamensperioder. 

Yderligere er det yderst få der har 

eksamener en lørdag. Hvis KælderCa-

féen lukkes vil festerne højst sand-

synligt også bare blive flyttet til køk-

kenerne, og dermed være til gene for 

langt flere kollegianere. Det kan dog 

også godt være i orden at give JK-

ulige ’fri’ i eksamensperioden, da det 

er meget forstyrrende for dem der bor 

der. 

Hvis KælderCaféen lukkes kl. 00.30 

vil der blive mistet omsætning, og 

dette samme gør sig gældende hvis 

KælderCaféen lukkes helt. Der mistes 

27.000kr ved helt lukket og 14-

15.000kr ved lukket fra kl. 00.30. 

KælderCaféen vil derfor ikke holde 

åbent til 00.30.  

Fortsættes på næste side… 

Referat af Beboerrådsmøde mandag den 7. maj 2012  
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...fortsat fra forrige side 

Der stilles forslag om, at de 

40.000kr fra antennen også eksem-

pelvis kunne bruges til at købe mere 

isolerende ruder til JK-ulige. 

Der stemmes om der skal holdes 

lukket i KælderCaféen i eksamens-

perioden. 

For: 1 

Imod: 7 

Blankt: 2 

KælderCaféen holder åbent i hele 

eksamensperioden. 

Ad 8F) Fremlæggelse af budget og 

ansøgning om underskudsgaranti til 

Nybrofestival 2012. 

Se budget sendt ud med indkaldel-

se. Der kan sælges billigere billet-

ter, da festivalen er over to dage. 

Der er en balance på -2000kr. Kæl-

derCaféen står, ligesom sidste år, 

for baren til festivalen. Der skal 

bruges flere frivillige, og disse kan 

evt. aflønnes (i form af billet, mad, 

drinkskort mv.). 

Der stemmes om der kan gives en 

underskudsgaranti på 40.000kr til 

Nybrofestivalen 2012. 

For: 7 

Imod: 0 

Blankt: 3  

Der gives underskudsgaranti på 

40.000kr. 

Ad 8G) Nedlæggelse/udfasning af 

telefoncentral/anlæg 

Da for bruget af fastnettelefontern 

er minimalt, foreslås det at de ned-

lægges. Det vil stadig være muligt 

at ringe internt, men ikke eksternt 

hverken ind eller ud. Vigtige perso-

ner (nøglebærere, sekretariat, kla-

genævn, KælderCafé o.lign.) kan 

enten få udleveret en arbejdstelefon 

(mobil) eller kompenseres for for-

brug af egen mobil. I dag koster sy-

stemet omkring 80.000 kr. pr. år, og 

det estimeres at prisen kan nedbrin-

ges til omkring 20.000 kr. pr. år ved 

denne løsning. Altså kan der opnås 

en besparelse på omkring 60.000 kr. 

pr. år, hvilket vil mindske husleje-

stigning. De 20.000kr til den interne 

løsningen er at der stadig vil være 

et internt netværk, samt visse po-

ster som skal havde telefoner. 

Der stemmes om at nedlægge tele-

fonanlægget 

For: 8 

Imod: 0 

Blankt: 2 

Telefonanlægget nedlægges. 

Ad 9) Nye medlemmer og supple-

anter 

Mikkel J21 fratræder som supple-

ant for JK-ulige og Mikkel K43 

træder ind som ny repræsentant. 

Ad 10) Evt. 

Der arbejdes på at lave et nyt sy-

stem til punkter til beboerrådsmø-

det. Der vil komme en side på 

www.nybro.dk hvor der er et ske-

ma som skal udfyldes i stedet for 

at sende punkterne direkte til se-

kretæren. Der vil komme en mail 

ud om dette, når systemet er oppe 

og køre. Ind til videre skal alle 

punkter stadig sendes direkte til 

sekretæren. 

Mikkel J21 træder tilbage som 

nøgleperson, og der søges derfor 

en ny. Dette kommer som punkt 

til næste beboerrådmøde. 

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 

tirsdag den 5. juni 2012 kl. 

19.00 i GH-kælderen. 

Punkter til dagsordnen skal være 

Nina C23, nina_sig@hotmail.com, 

i hænde senest 10 dage før. 

 

Tak for god ro og orden! 
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fra drengeholdet råbte til, mens 

målkvinde Cecilie stod som en klip-

pe i målet, og pigerne fra Egmont 

fik knap lov til at komme i nærhe-

den af det på grund af Nybrogårds 

herlige forsvarsmur. 

Første halvleg endte 0-0. I 2. halv-

leg fik Egmont til gengæld fut i 

fødderne og fik, på trods af ihærdig 

indsats fra forsvaret, scoret et mål. 

Ærgrelsen spredte sig over Nybro-

gårds piger, som dog hurtigt kom 

op igen, og kort tid efter løb for-

svarsklippen Jennie op i den anden 

ende og scorede et fantastisk flot 

mål! Jublen ville ingen ende tage, 

og pigerne fra Nybrogård var lykke-

lige, da kampen blev fløjtet af med 

resultatet 1-1. 

Der var jubel og glade sange hele 

vejen hjem til Lyngby, for alle skul-

le vide, at Nybrogårds tøser kan 

spille lige op med de forsvarende 

mestre fra Egmont – og så endda 

på udebane! 

Maria, J34 

F.C. Nybro Chicks i aktion mod Egmonts piger  

Første sejr til pigerne! 

Søndag den 3. juni var FC Nybro 

Chicks på banen til kamp mod Rigs-

hospitalets Kollegium (RHK). Efter 

en uafgjort fra sidste kamp var pi-

gerne mere end ivrige efter at vinde i 

Fælledparken. 

De lægger godt fra start og får pres-

set RHK. I løbet af første halvleg 

scorer Nadia, L12, hele to gange og 

bringer dermed FC Nybro Chicks 

foran. 

I anden halvleg lægger RHK mere 

pres på vores piger, og trætheden 

begynder at ramme flere af spiller-

ne. RHK kommer også til flere 

chancer, men heldigvis står Line, 

B57, som en klippe i målet. Hun er 

stand in for Cecilie, N22, der må 

sidde over med en brækket finger, 

som hun pådrog sig i forrige kamp. 

Ved fælles hjælp og en god indsats 

formår pigerne at holde føringen og 

vinder dermed kampen 2-0. Første 

sejr er i hus   

Cecilie, D5 

mellem de nye og mestrene var Fæl-

ledparken i København. Efter en let 

forvirring over banernes placering 

mødte ni piger og coach Claes op ved 

siden af kunstgræsplanen ved Par-

ken og begyndte at varme op. 

Kampen blev skudt i gang, og Nybro-

gård fik meget hurtigt overtaget i 

kampen. De løb godt for hinanden, og 

der blev råbt og skreget nede fra for-

svaret og op til angrebet. Tilskuerne 

Det var en dejlig solskinsdag i maj: 

træerne var sprunget ud, banerne 

kridtet op, og pigerne fra Nybrogård 

skulle spille deres anden kamp i de 

lilla trøjer mod de forsvarende mestre 

fra Egmont kollegiet.  

Efter nederlaget mod POP ugen før 

(6-1) var gejsten for at vinde enorm, 

og pigerne var klar til at sparke pi-

gerne fra Egmont hjem til der, hvor 

de kom fra. Scenen for dette opgør 

Fotograf: Jakob Jensen 
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Søndag den 3. juni spillede FC Ny-

bro forårets sidste ligakamp. Her kan 

du læse, hvad assistenttræner Jakob, 

C3, har at fortælle om kampen og 

status på holdet inden sommerpau-

sen. 

Forårssæsonen er gået rigtig godt. Vi 

har set mange nye ansigter på hol-

det, og vi er kommet rigtig langt, bå-

de resultatmæssigt men også socialt. 

Det sociale miljø på og omkring hol-

det er højnet igen i denne sæson, og 

vi har i gennemsnit været flere til 

træning i år end sidste år. Resultat-

mæssigt fik vi en uheldig start på 

ligaen, hvor vi ude mod William De-

mant-kollegiet kun fik uafgjort 1-1 

efter ellers at have ført hele kampen 

og klart været det bedste hold. Deref-

ter er fulgt lutter sejre over Tietgen, 

Hjortespring og Nordisk, før vi i søn-

dags i en sand topkamp mod Rigs-

hospitalets kollegium (RHK) var 

svært uheldige med kun at få uaf-

gjort. Dette har dog sikret den fort-

satte spænding i toppen af rækken 

I kampen i søndags stillede vi med et 

tyndt hold, set i forhold til at mod-

standeren var at finde på førsteplad-

sen, og i kampen forinden havde ban-

ket William Demant med 9-1. Vi kom 

dog nogenlunde fra start og fik kæm-

pet os ind i opgøret. Efter 25 minut-

ter kommer vi flot foran på et mål af 

Ole Busborg Jensen, der kom af sted 

i en kontra og satte begge forsvars-

spillere af, før han udplacerede mål-

manden i kassen. Den stilling holdt 

til pausen, der kom tiltrængt, idet at 

vi var begyndt at hive voldsomt efter 

vejret for at kunne følge med de an-

dre. 

Anden halvleg bød efter et kvarter på 

et diskuterbart straffespark til os. 

Der var uden tvivl noget til os, men 

da tacklingen startede uden for feltet 

burde der nok være blevet dømt fri-

spark i stedet. Uanset, så gik Knut 

Mathias Jensen dog til bolden for at 

sparke. Skuddet satte han sikkert op 

i venstre målhjørne, hvorved han 

bragte os foran med 2-0. Nu så det 

for alvor godt ud for os. Fem minut-

ter senere var vi så ved at komme 

yderligere foran. Vi var pludseligt 2 

mod 2 i et kontrastød. Knut fik be-

sked på at gå selv og udfordre sin 

direkte mand. Med en fiks dribling 

snød han forsvarsspillerne fuldstæn-

digt og var fri mod mål. Forsvarsspil-

lerne valgte at trække nødbremsen, 

og både kynisk og usportsligt valgte 

han at save Knut over, uden overho-

vedet at gå efter bolden. Som sidste 

mand burde tacklingen uden tvivl 

have indbragt forsvarsspilleren det 

røde kort, ikke mindst tage i betragt-

ning, at han slet ikke gik efter bol-

den. Dommerne nøjedes dog med det 

gule, hvorfor modstanderne nu blot 

var i undertal i 10 minutter. 

Disse ti minutter skulle vise sig, mod 

forventning, at blive sure for os. RHK 

scorede to mål, hvor vi især måtte 

ærgre os over det sidste af dem. Beg-

ge var dog flot sat ind af modstander-

holdets angribere. Med blot 10 mi-

nutter igen blev der derfor indledt en 

stillingskrig, og begge hold havde 

mindre chancer for at sende bolden i 

mål. Med tre minutter igen valgte 

modstanderholdet igen at save Knut 

midt over, denne gang lige foran mål. 

Christian Rubio blev sat til at sparke 

og det gjorde han godt. Flot skruede 

han bolden uden om muren og ned i 

målhjørnet, hvorved han scorede til 3

-2. Vi skulle så blot holde føringen i 

to minutter for at sejre. Dette kunne 

vi dog ikke. Med 10 sekunder igen fik 

modstanderne affyret et forkølet 

skud, der dog havde den perfekte 

retning millimeterpræcist ned i hjør-

net. Jonas havde nærmest fingrene 

på bolden, men så alligevel ikke. Bol-

den gik ind, og derved mistede vi et 

skridt i topkampen, netop som det 

hele ellers skulle have været en fest. 

I sidste ende var resultatet godkendt, 

men det var utrolig surt at smide to 

point i de døende sekunder, når vi 

var så tæt på som overhovedet mu-

ligt. 

Tilbage er dermed kun pokalkvartfi-

nalen ude mod Hjortespring fredag 

den 15. juni kl. 18. 

Jakob, C3 

FC Nybro på vinderkurs  

Fotograf: Cecilie Mandrup-Poulsen 



Kl. 19 i GH-kælderen 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer og sprog 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

Rettelse til punkt 9: Mikkel J21 

fratræder først fra beboerrådet pr. 8. 

juni. 

4) Godkendelse af dagsorden 

5) Økonomi 

6) Øvrige meddelelser 

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den for det næste 

8) Indkommende punkter 

a. Der søges ny nøgleperson. 

b. Der søges 19.032kr til en ny bro. 

Se bilag og billeder kan ses på kano 

forummet. Fremsat af Ask M47. 

c. Cykelværkstedet søger penge til 

en ny kompressor, cykelmonterings-

stander og tilbehør til 2244kr. Se 

bilag. Fremsat af Jesper C38. 

d. Grønt kollegium ønsker at holde 

et samlet arrangement med både 

cykeloprydning og affaldsoprydning 

søndag den 16. september 2012. 

Hvis ingen indvendinger lægges det-

te fast allerede nu. Fremsat af Ja-

kob C03. 

e. Ny legeplads. Der vil til mødet 

blive indhentet mere information 

med tilbud til lejepladser i forskelli-

ge prisklasser, og der ønskes en vej-

ledende afstemning om hvorvidt der 

ønskes at bruge ca. 50.000kr, 

100.000kr eller 150.000kr på dette. 

Fremsat af Hallur L10. 

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 Nina, C-23, 

nina_sig@hotmail.com, senest den 4. 

juni. 

Vel mødt!  

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag den 5. juni 2012  
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Bilag til 8b - Ny bro til kanoerne 

Gennem de sidste mange år er der ikke sket noget for at vedligehol-

de vores bro. Så nu er den ved at falde sammen. Dette har jeg været 

opmærksom på i nogle måneder. Så lige pludseligt dukkede der en 

op, som godt ville være med til at budgettere den, samt være bygge-

ansvarlig. 

Derfor søger jeg nu penge til materialer og værktøj, så den kan byg-

ges. Det samlede beløb, der søges til broen, er rundet op til 

19.032kr.: 

 Tømmer      8730,41 

 Skruer mv.     2074,37 

 Lejes eller købes.     6226,93 

 Fragt      2000,00 

 Samlede udgifter   19031,71 

Posten ’lejes eller købes’ er posten med værktøj. 

Værktøjet står for 6227kr. Dette er, hvis ikke vi kan leje det eller 

låne det. Dog anskaffer vi en boremaskine til at bore gennem stol-

perne.  

Grunden til anskaffelsen er, at den skal bruges i vandigt miljø, og 

derfor anskaffer vi en, som ikke bruger 240V af sikkerhedshensyn. 

Vi vil prøve et holde denne post så lille som mulig. 

Venlig hilsen  

Kanoformand, Ask, M47 

 

 

Bilag til 8c - Udstyr til cykelværkstedet 

Cykelværkstedet søger penge til en ny kompressor, cykelmonterings-

stander og tilbehør til 2244kr.  

1683 1 TÅGE & VANDUDSKILLER   398,00 DKK  

2480 2 KOBBERFEDT 70 GR NY 100     79,90 DKK  

4954 1 TRYKLUFTSLANGE 10M 1/4´´     89,50 DKK  

5691 4 HELP SMØRE/KÆDE FEDT 150 ML  119,80 DKK  

6166 1 SCHEPPACH KOMPRES.2,5HK M/TILB  998,00 DKK  

6790 1 CYKELMONTERINGSSTANDER  249,00 DKK  

8882 4 LAPPEGREJ T CYKLER     59,80 DKK  

8211 1 KASP HÆNGELÅS 50 MM     59,50 DKK  

Porto      189,75 DKK  

I alt                  2.243,25 DKK  

 

Venlig hilsen  

Cykelværksteds formand, Jesper C-38  
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Månedens prank: 

Skulle du en dag sidde og kede dig 

lidt. Har vi på CD et fint trick. Vi 

underholder os på prægtig vis, ved at 

pranke hinanden. I denne måned gik 

det ud over Jonas D59. Som den san-

de ninja Road Runner er, var en låst 

dør ingen forhindring i at sprede ju-

lestemning i maj.  Efter en god bran-

dert kom Jonas hjem, og bliver lidt 

overrasket. Road Runner havde nem-

lig formået at baske et fint gammelt 

juletræ ind på værelset. 

”Efter aktivfest finder jeg en meget 

fuld og forvirret Jonas, som ikke for-

står hvorfor der lige pludselig står er 

juletræ på hans værelse. Det er ikke 

altid nemt at bo på kollegie” fortæl-

ler Nina 

 

 

 

 

Månedens horoskop 

Der vil i denne måned være en 

nøgen mand inde på dit værelse 

 

 

Månedens CD’er 

En CDer har skilt sig særligt ud i 

denne måned kan du gætte hvor-

for? 

 

Denne måneds CD’er er Jeppe Pe-

dersen, kan du gætte hvorfor? 

 

Der er en præmie for første rigti-

ge svar indsendt til 

CDs.saere.serie@gmail.com 

 

Og vinderen får lov til at udvælge 

næste måneds præmie. 

 

 

Brevkassen 

 

Skal jeg tage til temafest i Kæl-

derCaféen? 

Kærlig hilsen Lidt_For_Dum_42 

 

Hej Lidt_For_Dum_42 

Først skal vi lige have afklaret nogle 

ting. Hvor afstammer dette 42 fra? 

Er det simpel hen svaret på verden 

universet og alle ting? Næppe det vil 

være alt for oplagt. Kunne det mon 

være Antallet af brysthår som blev 

revet ud sidst du spilede lige eller 

ulige? Måske fordi det er et japansk 

ulykkes nummer? Er det året du er 

født, i så fald et ærgerligt år. Kun at 

opleve halvdelen af krigen er lidt 

som afbrudt samleje. Jeg tror det er 

fordi der er 42 illustrationer i Alice 

in wonderland. 

Jeg har også analyseret Lidt_For 

_dum, som er dit kaldenavn. Hvis 

man nummerer det, dvs a=1 mv, 

summere det op til 122. Som vi alle 

ved er det 112. Det er indlysende at 

det betyder at du har langt pande-

hår. 

Alt i alt skal du selvfølgelig i Kæl-

derCaféen. 

Tæskeholdet 

 

 

 

Tullis Tuttelitut 

Fordi ting skal misforstås. 

 

Månedens misforståelse er af selve-

ste Tulli. 

 

”Jo hårdere det er,  

jo bedre er det”. 

 

 

Side 9 pigen 

 

 

 

Sidder du inde med guldkorn i form 

af citater bedre end Tullis, pranks 

eller spørgsmål til brevkassen, kan 

du altid skrive til CDs.saere.serie 

@gmail.com. 

 

 

CD’s sære serie 

mailto:CDs.saere.serie@gmail.com
mailto:CDs.saere.serie@gmail.com
mailto:CDs.saere.serie@gmail.com
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Lidt om mig: 

Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring 

og sundhed og har boet på kollegiet i ca. 1 år. 

For nylig overtog jeg jobbet som havegruppefor-

mand. 

Derudover har jeg en passion for mad og råvarer 

fra naturen. Fra denne passion kommer ideen til 

denne klumme. 

Håber I vil nyde klummen. 

Jeg har i skrivende stund overstået 

en fantastisk omgang madklub med 

efterfølgende dessert. Denne dessert 

har været inspiration til den følgen-

de madklumme. 

Opskriften er en rabarbertrifli med 

rabarber fra egen have – det er jo 

den mulighed, man har, når man er 

med i kollegiets haveklub. 

Opskriften er som følger: 

200 g. friske rabarber 

Sukker 

Vaniljekorn 

½ l fløde 

200 g. rasp 

Citronmelisse til pynt 

Kog rabarberne med lidt vand og 

sukker, så du syntes, det smager 

dig. Grøden koges ca. 20 min. Rist 

rasp med sukker på en pande, tag 

det af varmen og rør rundt i det, til 

det er kølet af. Pisk flødeskummen. 

Læg grød, rasp og flødeskum i lag, 

så du starter med grød og slutter 

med flødeskum. 

Pynt med citronmelisse og husk at 

invitere dine medkollegianere på 

dessert. 

TIP: rabarberne kan selvfølgelig 

skiftes ud med anden grød, såsom 

æble eller hindbær, alt efter årstid 

og indholdet af køleskab og fryser. 

Velbekomme. 

Vorherres køkkenhave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne bog må man eje, hvis man vil 

lave med fra naturen. 

Bogen er en samling af redigerede 

og opdaterede opskrifter og naturop-

levelser fortalt af Steen Viggo Jen-

sen, der i en årrække havde en fast 

klumme i hjemløsebladet ”Hus for-

bi”. 

Opskrifterne indeholder ingredien-

ser, der kan findes alle steder i na-

turen fra strand til skov, året rundt. 

Der er i bogen masser af billeder, så 

man kan finde frem til, hvilken spi-

selig plante man har fat i, og hvad 

den kan bruges til. 

Bogen kan blandt andet købes på 

www.kokkenhaven.dk. 

NybroTidendes madklumme: Nyd maden!  Eksamensro og 

hundeluftning på 

kollegiets område  

Kære beboere 

Det er eksamensperiode for tiden. 

Vi henstiller derfor i Klagenævnet 

til, at alle tager hensyn til, at deres 

medkollegianere kan være i gang 

med at læse op til eksamen både 

om dagen og på senere tidspunk-

ter. Der er flere, der allerede har 

klaget over manglende hensyn og 

larm, og vi må derfor understrege, 

at dette er i strid med ordensregle-

mentet.  

Vi i Klagenævnet vil gerne sende 

en påmindelse ud, om at det i hen-

hold til Ordensreglement for 

Nybrogård kollegiet §8 stk. 5 og 

stk. 10 er i strid med reglerne at 

lufte hund på kollegiets område. I 

bedes derfor tage hensyn til dette. 

Vi henviser til til brug af Radio-

marken. 

Med venlig hilsen og god eksa-

menslæsning 

Klagenævnet 

Velbekomme 

NybroFestival 2012 

21.-22. september 

Traditionen tro vil der også i år 

blive afholdt NybroFestival på 

Nybrogård Kollegiet. Konceptet for 

festivalen er dog ikke den samme 

som de foregående år.  

NybroFestival 2012 vil løbe over to 

dage - den 21.-22. september. Ar-

rangørerne er i øjeblikket ved at 

planlægge de nærmere detaljer 

omkring festivalen, og der er end-

nu ikke sluppet meget ud om, hvad 

weekenden skal forløbe med. De 

lover dog, at det bliver både festligt 

og hyggeligt, og de glæder sig til at 

se så mange glade kollegianere 

som muligt. Så sæt kryds i kalen-

deren i weekenden d. 21.-22. sep-

tember og hold øje med mail, pla-

kater og din postkasse for mere 

information. 

NybroTidende ønsker alle en rigtig 

god festivalsfyldt sommer! 

Cecilie, D5 



Inspektør  

Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 

Tlf: 4000 

Kontortid  

mandag 16-18  

tirsdag-fredag 07:30-09 

1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 

Tlf: 4002 

Hverdage: 15-21 

Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 

Ask, M47  Allan, L3 

Kunstklub  Havegruppen 

Julie, H51  Nanna, C25 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 

Jesper, C38  Rasmus, M49 

Andreas, D52  David, M55  

Filmklub  Fodboldklub 

Christian, M61  Gabriel, C5 

Qi Hu, M41  Jakob, C3 

Nybro running FC Nybro Chicks 

Jakob, C3  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 

Maria, J34, og  Maria, O64 

 

Service 
Nøgleordning   

Mikkel, J21  Bordtennis/hockey 

Tlf: 46 97 (45 21) CD-Kælderen 

Mik, R49  Cykelværksted 

Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

Thomas C22   Klapstole 

Tlf: 23 61 27 79  Stig, S5  

For at blive låst ind Trailer 

koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 

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

KælderCaféen 

Åbningstider: 

fredage kl. 20-03  

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

Formand: Nikolaj, N16 

Næstformand: Jacob, G2 

Kasserer: Samuel, D46 

Sekretær: Amanda, E22 

Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 

Suppleant: Maria, J34 

Suppleant: 

Daglig leder: Thomas, C22 

Administration 

Kasserer 

Anna, M45 

annanyengaard@gmail.com 

 

Beboerrådssekretær 

Nina, C23 

nina_sig@hotmail.com 
 

Revisorer 

 

 

NybroTidende 

Cecilie, D5      

tidende@nybro.dk 

 

 

Sekretariatsgruppen/

fremleje 

Kontortid mandag kl. 19-20 og 

torsdag kl. 20-21  

i GH-kælderen.        

Tlf: 4400 

 

 

Klagenævn 

Kontortid onsdag 19-19.30 i 

GH-kælderen 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

 

Netværkskontor 

Kontortid mandag 20-21  

i GH-kælderen 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

 

Grønt Kollegium 

Amanda, A21 

asrac87@gmail.com 

 

Den personlige side 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Inspektør  

Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 

Tlf: 4000 

Kontortid  

mandag 16-18  

tirsdag-fredag 07:30-09 

1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 

Tlf: 4002 

Hverdage: 15-21 

Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

Bestyrelsen 

Camilla, L1 (formand) 

Andreas, D52 

Thomas, C-22 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand    Jonas, D59   

AB-ulige    Jeppe, B59 

      Amanda, A21 (sup.)  

AB-lige      Thomas, B64 

       Simon, A26 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D59  

      Marina D49   _______   

CD-lige      Thomas, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige      

          

EF-lige      Jakob, C3 

     

GH-ulige     

     

GH-lige       

          

JK-ulige     Mikkel, J21 

          

JK-lige       Maria, J34  

     

LM-ulige     Christian, M61 

       Qi, M41 (sup.)  

LM-lige        

           

NO-ulige     Thorbjørn,O63 

       Cecilie, O47 (sup.)  

NO-lige       Nikolaj, N16 

       Atle, O56 (sup.)  

PR-ulige     Hilbert, P23 

       Gitte, P15 (sup.)  

PR-lige        

     

ST-ulige       

           

ST-lige         

           

Lejligheder 

C, D, G       Cecilie, D5 

       Natasja, D4 (sup.)  

H, L       Hallur, L10   

M, O, S       Majbritt, S5   

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 

skal være sekretær Nina, C23, 

nina_sig@hotmail.com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

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

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

dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed 

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

med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/

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

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

vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutnin-

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

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

 Cecilie D5 (redaktør) 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

 

Hvad kaldes et valg mellem 

to alternativer? 

Hvad er den almindelige be-

tegnelse for mænds rejsnings-

problemer? 

 

Hvilken gruppe hittede i 1979 

med ’Can’t Stand Losing 

You’? 

På hvilken årstid kan indian 

summer forekomme? 

Hvilken himmel er den øver-

ste og bedste ifølge både Det 

Nye Testamente og Koranen? 

Udvalgte billeder fra NybroTidende i perioden 2008-2012  

Med De Blå Mænd på arbejde 

Juni 2008 

Jule-klippe-klistre-dag 

December 2008 

El-renovering 

Marts 2009 

Operation Grønt Kollegium 

September 2009 

Køkkenhygiejne-konkurrence 

Oktober 2009-august 2010 

Filmklubben bliver til 

April 2010 

Juletræstænding 

December 2010 

Køkkenrenovering 

April 2011 og frem 

ST forårsfest 

Maj 2011 

NybroFestival 2011 

August 2011 

Kagefestival 

April 2012 

FC Nybro Chicks 

Juni 2012 


