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   NybroTidende 

STILL GOING STRONG - CD-uliges kondiløbere løber stadig for livet. Efter seks ugers 
intens konkurrence har hele 14 CD-ulige beboere fået mudder under løbeskoene. Med 
639,3 km fordelt på 121 løbeture, har dysten vist sig som en sand succes. Stillingen er 
pt. 295,2 km til grønskollingerne, mens skønjomfruerne har rundet 344,1 km. Kam-
pen mellem kønnene er langt fra afgjort, for nu er formen finpudset til fem ugers gjal-
dende slutspurt. 

Juni 2009 

SOMMERFEST PÅ ST-ULIGE - Læs 
om, hvordan det gik med festen på 
ST-ulige lørdag d. 9. maj, og se om 
der måske også er billeder af dig 
eller nogle af dine nærmeste ven-
ner fra festen.       Side 2  

FC NYBRO: PÅ VEJ MOD SEJR! - 
Se en opdateret stilling over vores 
holds placering i turneringen. Det 
går fremad træningen, og i denne 
måned betød det et nederlag min-
dre til Nybro-holdet             Side 4 

LARS KAJS ZOOLOGISKE HAVE - 
Selvom det ser fredeligt ud udefra, 
så er der er en hel zoologisk have 
indenfor i Lars Kajs bolig - det er i 
hvert fald hvad de Blå Mænd kal-
der det. Læs mere.                 Side 6 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

Meld dig til  
Aktion Grønt Kollegi-
um / Cykelopryd-

ningsdag:  

Søndag d. 7. juni 2009 
kl. 10 

Mød op på plænen ved 
vaskeriet 

 

Næste Beboerråds-
møde:  

Tirsdag d. 2. juni 2009  

kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 

Beboerrådet  
søger ny kasserer 

Læs stillingsopslaget 
inde i bladet 



En sen eftermiddag i midten af maj 

får jeg - redaktør på NybroTidende - 

følgende besked via avisens mail-

adresse: 

”Hope you receive this message!!! 

On behalf of the Trustees and Exe-
cutor of the estate of Late Engr. Jor-
ge Krugger. I once again try to noti-
fy you as my earlier letter were re-
turned undelivered. I wish to notify 
you that late Engr. Jorge Krugger 
made you a beneficiary to his WILL. 
He left the sum of Thirty Million, 
One Hundred Thousand Dollars 
(USD$30, 100.000.00) to you in the 
Codicil and last testament to his 
WILL.  

This may sound strange and unbe-
lievable to you, but it is real and 
true. Being a widely traveled man, 
he must have been in contact with 
you in the past or simply you were 
nominated to him by one of his nu-
merous friends abroad who wished 
you good.  

Engr. Jorge Krugger until his death 
was a member of the Helicopter So-
ciety and the Institute of Electronic 
& Electrical Engineers. Please if I 
reach you as I am hopeful, endeavor 

to get back to me as soon as possible 
to enable me conclude my job. You 
are advice 
to contact me with my personal 
email:  

barrbrucegeorge@yahoo.com.hk 

Await your prompt response. 
Yours in Service, BARRISTER 
BRUCE GEORGE ESQ. PRINCI-
PAL PARTNERS: Barrister Aidan 
Walsh.Esq Markus Wolfgang, Mr. 
John Marvey Esq., Mr. Jerry Smith 
Esq.” 

Hvis nogle af jer kender denne 

”Jorge Krugger”, må I meget gerne 

kontakte NybroTidende, da det der-

med højst sandsynligt er JER, der 

har arvet de mange, mange penge. :) 

Cecilie, D-5 

ikke nogen problemer.”  

Gæsterne så generelt set ud til 
at hygge sig til festen. DJ’en 
spillede dansemusik, så danse-
gulvet var næsten hele aftenen 
besat af dansende kollegianere. 
Også baren virkede besat - i 
hvert fald tidligt på aftenen. 
Især toast-tiltaget var et hit 
blandt mange omkring midnat.  

Folk opførte sig generelt set me-
get pænt. ”Der var en lille smule 
ballade blandt et par haner, der 

kom op og toppes, men ellers var 

der ingen problemer.” siger Ras-
mus. ”Der blev drukket, hygget 
og festet hele natten indtil vi 

smed de sidste hjem ved 5 tiden.” 

Alt i alt var det altså en god 
fest, dog med lidt færre menne-
sker end forventet. 

Cecilie, D-5 
 

Lørdag den 9. maj 2009 var der 

lagt i kakkelovnen til den helt 

store sommerfest på Nybrogård. 

Traditionen tro var det ST-ulige, 

der var værter, og dagene i forve-

jen var gået med forberedelser 

som baropsætning, dansegulv, 

lounge m.m.  

Heldigvis holdt vejret tørt om 
aftenen den 9. maj, for der var 
absolut ikke plads til alle inden-
for på de to køkkener på ST-
ulige. ”Der kom lidt færre menne-
sker end sidste år, vi regner med 

at der var ca. et par hundrede 

mennesker.” fortæller en af ar-
rangørerne, Rasmus. ”Derfor fik 
vi så heller ikke solgt det, vi hav-

de regnet med, men vi havde la-

vet en god aftale med KælderCa-

feen, der bestod i at vi kunne le-

vere ubrugte varer tilbage, så 

økonomisk havde vi heldigvis 

Tidende@nybro.dk har arvet 

Sommerfest på ST-ulige: Review 
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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. 

Tænk hvem der bare havde så 

mange penge! 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Cecilie D5, Pernille 
D55, Jonas D59, Maria E21, Per 
G7, Steffen H52, Magnus K43, 
Mathias O5, Julie O46, Jesper 
N16, Camilla N31, Jonas P27 

Afbud modtaget fra: Mikkel J21 

Ad 1) Mathias valgt til ordstyrer   

Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt 

Ad 3) Referat godkendt for både 
beboerrådsmøde og beboermøde 

Ad 4) Dagsorden godkendt 

Ad 5) Økonomi: 

Der står nu 136.058 kr. på Net-
værksgruppens konto. Der mang-
ler dog at blive trukket løn, som 
kører over NYK’s konto, men skal 
trækkes fra Netværksgruppens. 
Der står 123.335 kr. på NYK’s 
konto, hvor der siden sidst er ble-
vet udbetalt penge til Havegrup-
pen, FC Nybro og udbetalt løn. 
Kanolauget skal også have udbe-
talt penge, men dette er ikke gjort 
endnu. Det er ca. 19.000, der skal 
trækkes ud. 

Ad 6) Ingen øvrige meddelelser. 

Ad 7) Der var ingen til stede til at 
referere om eventuelt referat eller 
dagsorden til bestyrelsesmøde. 

Ad 8A) Multibanen: 
De, der skal komme med et tilbud, 
skal ud og se på beliggenheden, 
inden der kan gives et konkret 
tilbud. Der bliver arbejdet ud fra, 
at multibanen skal ligge ud mod 
Nybrovej. Der skal tages kontakt 
til kommunen angående regler i 
forhold til at opføre den ud mod 
vejen.  
Når der foreligger et konkret til-
bud, skal det ud til beboerne, som 
får mulighed for at komme med 
kommentarer gennem deres be-
boerrådsrepræsentant.  
Der kan ikke søges sponsorater, 
før der foreligger et mere detalje-
ret budget. 

Ad 8B) Der bliver afholdt et ar-
rangement for de aktive beboere 
på kollegiet lørdag d. 13. juni 
2009. Det bliver de personer, som 
står på ’den personlige side’ i 
NybroTidende, der inviteres. Der 

planlægges ud fra, at man mødes 
kl. 16 til spil og hygge efterfulgt af 
spisning. Det undersøges, om det 
kan afholdes i KælderCaféen eller 
om det kan være på en tagterras-
se, hvis vejret tillader det. Der ar-
bejdes ud fra et budget på 50 kr. 
pr. person, og så kan der søges om 
en bevilling fra NYK til beboer-
rådsmødet i juni.  

Ad 8C) Det blev enstemmigt ved-
taget at give Nybrofestivalen 2000 
kr. til at afholde et arrangement 
om dagen inden selve festivalen 
den 22. august 2009. 

Ad 8D) Nybrofestivalen søger om 
40.000 kr. i underskudsgaranti: 

Det blev pointeret, at det er vigtigt 
at sørge for, at der bliver kæmpet 
for at underskudsgarantien ikke 
bliver brugt. Vigtigt, at der bliver 
sørget for, der er nogle, som har 
ansvaret for oprydning, så der ikke 
kommer samme rod som sidste år. 
I den forbindelse blev det også fo-
reslået at anskaffe en container til 
opbevaring af drikkevarer, så der 
ikke sker unødig spil. Ud fra disse 
udmeldinger blev der stemt. 

For: 9 
Imod: 0 

Underskudsgarantien er dermed 
bevilliget. 

Ad 8E) Der er ønske om flere bor-
de og bænkesæt til kollegiet, men 
det er i driftsbudgettet og ikke 
NYK’s konto, pengene skal findes. 
Lars Kaj undersøger mulighederne 
for at få nogle nye til sommeren. 

Ad 8F+G) Der mødte ikke nogen 
repræsentant op for Kanolauget, 
og Beboerrådet bevilger ikke pen-
ge, når der ikke er mulighed for at 
kunne stille opklarende spørgsmål. 
Punkterne kommer på dagsorde-
nen til juni. 

Ad 9) Indvalg af nye medlemmer 
og suppleanter:  

Julie skal stoppe som kasserer, da 
hun fraflytter kollegiet d. 15. juni. 
Der skal derfor ansættes en ny og 
gerne pr. 1. juni. Mathias laver et 
opslag. 

Ad 10) Evt.: 

Der er generalforsamling i Kælder-

Caféen onsdag d. 20. maj kl. 19 i 
KælderCaféens lokaler. Alle beboe-
re opfordres til at komme, da det 
efterhånden går rigtig godt i Kæl-
derCaféen, og der skal findes nye 
medlemmer til bestyrelsen, da der 
er flere, der træder ud. Det er der-
med en rigtig god mulighed til at 
få lov til at sætte sit præg på drif-
ten. 

JK-ulige vil gerne have fulgt op på 
en klage, de har sendt til Beboer-
rådet omhandlende KælderCaféen. 
Klagen kom, mens der stadig var 
problemer i KælderCaféen, og der-
for opfordres de til at sætte et 
punkt på dagsordenen, hvis de 
ønsker, der fortsat skal gøres no-
get. 

Per, G7, vil gerne være formand 
for Cykelværkstedet og blev valgt, 
så nu kommer der gang i det igen. 

Bryggerklubben har købt ind for 
mere end beregnet, da interessen 
har været meget større, end for-
mændene havde regnet med. De 
har derfor fået bevilget nogle flere 
penge på forskud, hvis de har brug 
for dem inden næste møde, men de 
skal søge om pengene til næste 
møde. 

Der ønskes flere stole i H-
kælderen. Lars Kaj undersøger 
sagen. 

Der har været problemer med, at 
der går folk rundt på tagene over 
D og G lejlighederne. Der bliver 
sat skilte op, hvor der står, man 
ikke må det, og man bliver smidt 
ud af kollegiet, hvis det opdages. 
Der opfordres til, at alle gør sit til, 
det ikke sker.  

Der arbejdes stadig på TV-
kanalerne. 

Ad 11) Næste beboerrådsmøde er 
tirsdag den 02. juni 2009 kl. 
19.00 i GH-kælderen. 

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

 

Tak for god ro og orden.  

Referat af Beboerrådsmøde onsdag den 6/5-2009 
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Siden sidst har FC Nybro spillet to 

kampe. Den seneste var mod et af 

topholdene fra Egmont. På trods af 

et ellers udmærket spil, måtte FC 

Nybro dog gå fra kampen med et 1-0 

nederlag. 

Den anden kamp blev spillet på ude-
bane mod Hjortespring, og også i 
denne kamp var FC Nybro velspil-
lende i dele af kampen. Første del af 
første halvleg var det dog primært 
Hjortespring, der dominerede. Efter 
stabilt pres mod drengene fra FC 
Nybro, fik de bragt sig foran 1-0.  

Derefter var det FC Nybros tur til at 
dominere. Resten af kampen lagde 
de et hårdt pres på hjemmebanehol-
det, og efter kort tid 
fik de udlignet til 
pausestillingen 1-1.  

I anden halvleg 
havde FC Nybro 
igen mange, store 
chancer. Blandt 
andet to friløbere 
mod mål, som des-
værre blev skudt 
forbi. 

I allersidste sekund af kampen fik 
Hjortespring frispark lige uden for 
målfeltet. FC Nybro opstillede en 
femmandsmur foran Hjortespring-
spilleren, men han formåede at få 
bolden skudt over muren og lige 
mod trekanten.  

Her viste målmand, Jonas, dog sin 
klasse ved i fuld længde og med det 
yderste af neglespidserne lige netop 
at vippe bolden over overlæggeren, 
hvorefter dommeren fløjtede kam-
pen af ved slutresultatet 1-1.  

Jonas var dagens helt, og FC Nybro 
havde fået troen på sejr tilbage. 

Cecilie, D-5 

FC Nybro Nyt: På vej mod sejr! 

Elrenovering - update før sommerferien 
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Nu er foråret kommet og med det 
også eksamensperioden. Vi hen-
stiller derfor i Klagenævnet til, 
at alle tager hensyn til, at deres 
medkollegianere kan være i gang 
med at læse til eksamen. Der er 
flere, der allerede har klaget over 
manglende hensyn og larm på 
sene/tidlige tidspunkter på døg-
net, og vi må derfor understrege, 
at dette er i strid med ordensreg-
lementet. 

God eksamenslæsning 

Venlig hilsen  
Klagenævnet 

 

Klagenævnet:  
vis hensyn til dine 
medkollegianere 

Hold Kampe V U T Score Diff Point 

Studentergaarden 6 5 0 1 21-6 15 15 

Egmont 5 5 0 0 12-4 8 15 

OMK Nonstars 6 3 1 2 18-11 7 10 

Regensen 5 2 1 2 13-13 0 7 

Hjortespring 6 2 1 3 13-15 -2 7 

Bergsøe 5 2 1 2 5-7 -2 7 

POP 5 1 1 3 9-13 -4 4 

Kampsax 5 1 0 4 5-18 -13 3 

Nybrogaard 5 0 1 4 3-12 -9 1  

”Alle nye el-installationer skal udføres 
med jord-forbindelse, hvilket betyder, 

at der er tre ben i stikkontakten. I de 

eksisterende indmuringsdåser, som 

genanvendes i renoveringen, er der 

ikke plads til både det tredje ben og en 

afbryder. Derfor er det besluttet at 

gennemføre renoveringen uden afbry-

dere på de nye stikkontakter. Det ville 

være uforholdsmæssigt meget dyrt at 

skulle udskifte dåserne, hvorfor det er 

besluttet at bevare dem. 

Men når det er sagt, er det helt almin-

deligt og i overensstemmelse med de 

nye regler for stærkstrøm, at stikkon-

takter er uden afbrydere. Det betyder 

så bare, at man skal afbryde på den 

ting, som sættes i stikkontakten. 

Der var tidligere korrespondance mel-

lem kontakten ved døren og stikkon-

takten ved gulvet, så stikkontakten 

ved gulvet kunne afbrydes ved døren. 

Det er nu ændret til, at stikkontakten 

ved gulvet fungerer som en almindelig 

stikkontakt, og at der nu er etableret 

et nyt lampeudtag ved væggen over 

Her følger en lille update på el-

renoveringen, så de, der endnu ikke 

har været igennem det, kan følge med 

endnu: 

I læseferien fra medio maj 2009 til 
26. juni 2009 bliver der ikke arbejdet 
i boligerne, men kun lavet udendørs 
belysning og belysning i gangarea-
lerne. Det vil sige, at der som sådan 
ikke bliver holdt sommerferie i reno-
veringen, men at der bliver arbejdet 
igennem i henhold til tidsplanen. 
Det betyder ligeledes, at der igen 
startes arbejde op i boligerne i blok 
JK den 6. juli 2009. Tidsplanen hol-
der og arbejdet skrider planmæssigt 
fremad. Ydermere har der de sidste 
par gange været holdt ”mangelfri 
aflevering”, som projektlederen kal-
der det, så det går godt, og alle par-
ter arbejder positivt med at holde 
renoveringen på sporet. 

Herunder kan I læse forklaringen 
på, hvorfor de nye stik ser ud og sid-
der som de gør: 

døren. Det nye lampeudtag betjenes 

på kontakten ved døren. For at und-

gå uautoriseret tilslutning til lampe-

udtaget er det besluttet, at der kan 

hentes en ny lampestikprop på ejen-

domskontoret, så man kan tilslutte 

en loftslampe. Hvis man vil tilslutte 

en standerlampe, skal det ske til 

kontakten ved gulvet. Der er således 

blevet mulighed for en loftslampe, 

men på bekostning af korrespondan-

cen. 

Antallet af stikkontakter er ikke re-

duceret, men derimod øget med én 

panelstikkontakt i værelset, jf. oven-

stående, og én ny stikkontakt på ba-

deværelset. Der har nogle steder sid-

det ”dobbelte” stikkontakter (uden 

”jord-ben”) i panelerne nærmest ra-

diatorerne. El-teknisk set (Stærk-

strømsreglementet), betragtes en 

dobbelt stikkontakt som én enhed.  

 

Fortsættes på side 6... 



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) Sidste nyt angående kollegiets 
multibane.  

B) Arrangement for aktive kollegia-
nere.  

C) Kanolauget søger om 3000 kr. til 
diverse reparationer af kanoerne.  

D) Kanolauget søger om 8000 kr. til 
nye kanostativer samt nyt flis til 
jorden.  

E) Lasse, M59 og Philip L31 ønsker 
at oprette en filmklub.  

F) Filmklubben søger om 32.000 kr. 
til indkøb af udstyr, se bilag.  

G) Ved klager over KælderCaféen, 
som klagenævnet ikke kan tage sig 
af, skal Beboerrådet have mulighe-

den for at komme med sanktioner, 
der imødekommer velbegrundede 
klager. På den måde er det ikke op 
til KælderCaféen selv at behandle 
indkomne klager, da dette anses for 
uhensigtsmæssigt. Forslag ved JK-
ulige.  

H) Løbekonkurrence for hele kollegi-
et. For at samle deltagerne vil vi ger-
ne lave T-shirts med tryk. En bru-
gerbetaling på 50 kr. antages for ri-
melig, men da det nok bliver lidt dy-
rere at trykke T-shirts, søges der om 
et sponsorat gennem Beboerrådet. 
Hvis der sponsoreres, sættes kollegi-
ets logo og internetadresse på. Umid-
delbart vil sponsoratet være 20 kr. 
pr. deltager. Håber på omkring 100 
deltagere. Ved CD-ulige.  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer og 
suppleanter, herunder orientering 
om beboerrådsmedlemmer der træ-
der ud af Beboerrådet.  

10) Evt.  

11) Ny mødedato  

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

Vel mødt  

 

 

 
 

Budget fra bilag om filmklub: 

�  HD-projektor: BenQ MP730 til ca. 
5.000 kr. 

�  Blu-ray-afspiller: Samsung BD-
P1500 til ca. 2.000 kr. 

�  Lærred: http:/www.screeenstore.dk 
har lærreder på 190cm x 107 cm. til 
ca. 1400 kr. 

�  Stole: http://www.biostol.dk/
product.asp?product=489 Lækre sæ-
der til 2.500 kr. for tre, dvs. i alt 
10.000 kr. 

�  Forstærker: DENON AVR-1909 til 
ca. 4.400 kr. 

�  Højtalere: DALI Concept 1 system 
til ca. 8.000 kr. 

�  Kabler div. : ca. 500 kr. 

For at opnå en billigere løsning kun-
ne man evt. udskifte http://
www.biostol.dk/product.asp?
product=489 med http://
www.biostol.dk/product.asp?
product=485 der er alm. flysæder fra 
Sterling konkursen. Dette ville give 
en pris på ca. 28.500 kr. 

I alt beløber udstyr sig til: 31.500 kr. 

Vi ansøger derfor NYK om 
32.000 kr. til indkøb af udstyr 
ved oprettelse af en filmklub og om at 
få brugsret til et lokale. 

 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag d. 2/6-2009 
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Da vejret er ved at blive lunt, og sommeren er ved at nærme sig, har vi besluttet, at det er på tide at holde Cykel-
oprydning og Operation Grønt Kollegium. 

For at gøre det ekstra nemt, har vi ligesom sidste år valgt, at de to ting skal afholdes på samme dag. Så hvis du 
har lyst til at gøre en god gerning, eller har du lagt mærke til, når affald o. lign. ligger og flyder alle vegne på kol-
legiet? Så kom og gør en indsats for, at vi får et renere miljø at leve i, og kommer af med ubrugte cykler.  

Mød op på plænen ved vaskeriet 

Søndag den 7. juni 2009 kl. 10 

og hjælp med at gøre vores kollegium til et pænere sted at bo. Herfra vil vi 
bevæge os rundt på kollegiets udendørsarealer og rydde affald og cykler af 
vejen. Jo flere frivillige, jo bedre.   

OBS: De plastikstrips der bliver uddelt til jeres postkasser skal fastgøres til 
jeres sadelpinde på cyklerne, ellers vil jeres cykler blive fjernet under cykelop-
rydningen. 

Med venlig hilsen 
Beboerrådet  

Cykeloprydning og Operation Grønt Kollegium 

Operation Grønt Kollegium, 2008 



For bare et år siden havde Lars Kaj 

et fredeligt liv med sin hund Sally. 

Nu er der igen kommet masser af liv 

i Varmemesterhuset på Nybrogård 

Kollegiet, hvor både antallet af dyr 

og mennesker er mere end fordoblet 

siden sidst. 

De fleste af os kender Lars Kajs ni-
årige hund, Sally, som man ofte kan 
spotte på tur rundt om kollegiet i 
aftentimerne. Men det er de færreste 
af os, der egentlig er klar over, at der 
faktisk findes en hel 
zoologisk have inden 
for dørene til Varme-
mesterhuset – det er i 
hvert fald, hvad de 
kalder det blandt de 
blå mænd. 

Lars Kaj fik Sally i år 

2000 af en tidligere beboer på kolle-
giet, der, da hun flyttede, ikke kunne 
passe den kun få måneder gamle 
hundehvalp, og derfor spurgte Lars 
Kaj om ikke han kunne tage den til 
sig. Den altid gavmilde Lars Kaj 
kunne ikke sige nej til sådan en sød 
lille hund, og det blev starten på et 
langt venskab mellem ham og Sally. 

Nu er Sally snart en ældre dame, og 
det er usikkert, hvor mange år hun 
holder endnu. Men det er langt fra 
en stille og fredelig alderdom, hun 
går i møde. På kort tid er huset nem-
lig blevet fyldt med to kvindfolk, en 
kat, en masse fisk – og en lille ny 
hundehvalp! 

Det kvindelige selskab består af Lars 
Kajs forlovede (ja, du læste rigtigt! 
De skal skam giftes 1. august 2009. 
Lars Kaj friede på 
Valentinsdag med 
morgenmad og 
blomster på sen-
gen), Birthe, og 
hendes datter, 
Sidsel. Katten, 
Brutus, på fire år 
har de haft med sig. Den og Sally 
kommer godt ud af det med hinan-
den, fordi de begge er rolige dyr, der 
bare kræver en smule plads til at 
være i fred, så er de glade. I en kort 
overgang boede der faktisk også en 
anden kat, Minimax. Men den kunne 
dog ikke finde ud af at leve sammen 
med de andre dyr. Den fik endda 
jaget Brutus fra hus og hjem i nogle 
dage, og blev derfor sendt tilbage til 
de tidligere ejere. 

Lars Kaj har også anskaffet sig en 

mængde fisk. Nogle kan han navne-
ne på, mens andre er lidt sværere at 
erindre. Han 
kunne dog 
nævne et par 
gubbier, nogle 
guld guramier, 
sort neon-fisk 
og tre sugemaller. Resten er såkald-
te UFO’er, eller ”unidentified floa-
ting species”, som Birthe ynder at 
kalde dem. 

Det sidste medlem af familien er 
også det senest ankomne – hunde-
hvalpen Pedro. Den er endnu for lille 
til at komme med på 
længere ture med 
Lars Kaj og Sally, 
men den hygger sig 
også gevaldigt som 
husets midtpunkt 
derhjemme. Pedro 
er ¾ Jack Russel og ¼ Papillon, og 
han var bare otte uger da de hentede 
ham omkring 1. maj. Egentlig ville 
Lars Kaj ikke have en ny hund, før 
Sally var borte, men pigerne i huset 
pressede ham, og til sidst sagde han 
ja. Og selvom han sikkert ikke vil 
indrømme det, tror jeg nu han synes 
lille Pedro er lige så sød, som alle vi 
andre synes, når vi ser ham. Han 
har allerede hilst på medlemmerne 
af Beboerrådet ved sidste møde, men 
mon ikke resten af kollegiets beboere 
snart vil få ham at se på tur med 
rundt sammen med Sally og Lars 
Kaj? Det tror jeg helt bestemt!  

Cecilie, D-5 

på fjernbetjeningen), anskaffer en 

”sparestrømskinne” til PC, printer 

osv. (som afbryder elforsyningen, når 

PC’en slukkes), anvender spare-pærer 

og slukker lyset, når man ikke er til 

stede. 

Der opsættes yderligere el-målere i 

alle værelser/boliger/køkkener og 

alle erfaringer viser, at når man per-

sonligt kan følge sit forbrug, bliver 

man ofte mere opmærksom på sine 

forbrugsmønstre, og dette kan give 

besparelser.” 

Cecilie, D-5 

… fortsat fra side 4 

Som nævnt ovenfor, skal alle nye 

installationer have ”jord”, og derfor 

udskiftes disse til enkeltstikkontak-

ter med jord, da der ikke findes dob-

belt-stikkontakter med jord, som 

passer i panelerne.  

Udskiftning af de faste elinstallatio-

ner giver ikke el-besparelser i sig 

selv, men sikrer optimal forsynings- 

og personsikkerhed. El-besparelser 

opnås ved at vi alle tænker over vo-

res forbrugsmønstre, som fx at sluk-

ke TV’et på afbryderen (i stedet for 

 

HUSK!  
NYBROFESTIVAL 
LØRDAG D. 22. AUGUST 

 

HAR DU TID OG LYST 
TIL AT HJÆLPE TIL? 

SÅ SEND EN MAIL TIL  
festival@nybro.dk 

VI GLÆDER OG TIL AT SE 
DIG! 

Lars Kajs Zoologiske have 
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Elrenovering - update før sommerferien 



KælderCaféen har efter gentagne 

klager fra beboere ved JKLMNO-

indgangen været ude at købe ind, 

og de kan derfor nu præsentere 

PLASTIKGLAS i baren til alt, 

hvad der serveres. 

Det er dog med en vis skepsis at 
KælderCaféens bestyrelse har in-
vesteret i disse genbrugelige drik-
kebeholdere. De har nemlig før 
været ude for ikke så få tyverier af 
forskelligt inventar i KælderCafé-
en - og det gælder alt fra barstole 
og klapstole til poolkøer, foruden 
alt, hvad der før har været af glas-
varer. Af en eller anden grund kan 
folk finde på - og her er ’folk’ ikke 
kun gæster, men også bartendere 
og så videre - at tage glas og diver-
se andre genstande med op på de 
forskellige køkkener som var det 
deres ejendele. Dette må der, på 
vegne af KælderCaféens bestyrel-
se, kraftigt advares imod, da det 
anses for tyveri og derfor er ulov-
ligt. 

Et andet problem har tidligere 
været de mange smadrede glas på 
parkeringspladsen og foran cykel-
skuret ved KælderCaféen. Det ge-
nerer beboerne i den del af kollegi-
et en hel del, idet det punkterer 
cykeldæk og hundene får det i po-
terne, når der gås tur.  

De nyindkøbte glas skulle gerne 
nedbringe generne fra de glasskår, 
som dette tidligere har resulteret i.  

Det skal siges, at KælderCaféen 
tidligere har prøvet at benytte pla-

stikkrus. Dengang var det bare 
engangskrus, som folk skulle smi-
de ud efter brug. Dog kunne Kæl-
derCafåeens personale - med sorg i 
sindet - konstatere, at folk ikke 
kunne finde ud af at ramme skral-
despandene, når de var færdige 
med deres drink eller øl. Og det 
resulterede derfor i, at udendørs-
arealet foran KælderCaféen igen 
var offer for en masse svineri ti 
gene for beboerne.  

KælderCaféen har derfor taget ved 
lære af tidligere mislykkede forsøg 
og indkøbt GENANVENDELIGE 
plastikkrus er derfor, der nu ikke 
længere skal smides i skraldespan-
den efter endt brug, men derimod 
afleveres i baren.  

Herefter bliver de vasket af barens 
personale og kan så genanvendes 
til nye skænke. De nye glas er alt-
så ikke bare meget mere miljøven-
lige, de er også mere holdbare. De 
har samme størrelse og tykkelse 
som de gamle glas, men vejer bare 
det halve. 

Opfordringen til KælderCaféens 
besøgende er derfor at holde sig fra 
at slæbe barens inventar med op 
på køkkenerne, så andre menne-
sker også senere kan få gavn af 
dem i KælderCaféen. Lidt ligesom 
de genanvendelige plastikglas - 
dem skal andre også have glæde af 
efter endt brug! 

Vi ses i KælderCaféen……………… 
Hvor ellers? 

Cecilie, D-5 (frit efter mail) 

 

Plastikglas i KælderCaféen 
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Arrangementer i Kælder-
caféen for juni måned: 

 

GODE TILBUD I JUNI: 

Gin & Tonic 20 kr. 

 

 

 

Vi ses i KælderCaféen………… 
Hvor ellers? 

SIDE 7 

13/6 - Fest for aktive beboere 

SOMMERLUKKET: 
28/6 - 1/9 

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

• Onsdag  kun efter aftale  
• Fredag   20-03 (05) 
• Lørdag   23-03 (05) 

 

 

 

Kiosken og Pizzeriaet  

er åben til klokken 22:00 

i maj, juni, juli og august 



Vi nærmer os nu den dejlige, var-
me sommer og forhåbentlig en 
masse god tid i solen. Her på kolle-
giet er vi så heldige at have et 
kæmpe græsareal, hvor vi kan lig-
ge og nyde solens varme stråler. I 
den seneste tid er græsset dog des-
værre også blevet brugt af menne-
skets bedste ven – som en slags 
offentligt toilet. Og lige så dejligt 
det kan være at ligge på græsset 
og nyde solens stråler, ligeså ube-
hageligt kan det være at opdage, 
at man har lagt sig lige oveni en 
hundelort. 

Her på kollegiet er det tilladt at 
have husdyr, og de fleste er kun 
glade for denne ekstra frihed. Men 

for at kollegiet kan tillade deres be-
boere at holde hund, er der lavet et 
sæt regler, som søger at gøre samek-
sistensen af hunde og mennesker så 
problemløst som muligt. Reglerne 
vedrørende husdyr kan findes under 
§8 i kollegiets husorden på http://
www.nybro.dk/for-beboere/praktisk-
info/regler/. I den forbindelse er spe-
cielt stk. 5-10 interessante at frem-
hæve: 

Stk. 5 Husdyrejere er ansvarlige for 
at deres husdyr ikke er til gene for 
kollegiets øvrige beboere.  

Stk. 6 Husdyr må kun opholde sig på 
køkkenet efter accept fra køkkenets 
øvrige beboere.  

Stk. 7 Husdyr må ikke medtages i 

kollegiets vaskeri.  

Stk. 8 Husdyrejere skal selv fjer-
ne ekskrementer fra deres hus-
dyr.  

Stk. 9 Hundeejere skal på kollegiets 
område til enhver tid holde deres 
hund i snor.  

Stk.10 Luftning af hunde skal fore-
gå uden for kollegiets område. 

Så hermed en opfordring til kollegi-
ets hundeejere om at overholde de 
gældende regler, så alle igen kan 
nyde det gode vejr og vores dejlige 
omgivelser uden frygten for at lande 
i efterladenskaber fra en af beboer-
nes hunde. 

Anonym 

Sekretariatet søger nye medarbejdere 

Lad os holde haven hundelorte-fri! 

Sekretariatet søger en ansvarsbevidst person med et godt overblik, or-
denssans og en god skriftlig formuleringsevne. Derudover skal du være glad 
for at tale med mennesker – også med dem, som ikke altid er glade for at 
tale med dig. 
Du kommer som sekretær til at tage dig af beboernes studiekontroller, di-
verse ventelister til intern flytning og fremleje samt mindre dispensations-
sager. Dele af dit arbejde sker i samarbejde med KAB og de andre sekretæ-
rer, men det meste er selvstændigt. 
Arbejdstiden er tirsdag 18:00-19:00 og torsdag 18:00-19:00. I travle peri-
oder dog mere. Du kan selvfølgelig tage fri i kortere perioder med eksamen 
eller ferie, så længe det passer ind med de andre sekretærer. 
Lønnen er 110 kr i timen og og du vil blive grundigt oplært af de andre 
sekretærer samt sendt på kursus hos KAB. Oplæringen vil finde sted i hur-
tigst mulig. 
Hvis du er interesseret så send en jobansøgning til bestyrelsen@nybro.dk. 
Ansøgningen skal afleveres inden mandag d. 22. juni 2009. 
Har du spørgsmål så kontakt sekretariatet på sek@nybro.dk, tlf 46 97 44 00 
eller kig forbi sekretariatet i GH-kælderen i åbningstiden. 

Beboerrådet søger et stabilt ordensmenneske, som er i stand til at holde 
styr på kollegianerforeningens regnskab. 
Som kasserer for NYK skal du stå for udbetaling af beløb bevilget til 
klubber under NYK og lignende, udbetaling af løn til Netværksgruppen, 
beboerrådets sekretær og redaktøren af NybroTidende, og løbende føre 
regnskab og holde Beboerrådet orienteret om NYK’s økonomi. Derudover 
skal du deltage i Beboerrådets møder, der ligger enten den første mandag, 
tirsdag eller onsdag i måneden undtagen januar, juli og august. 
Stillingen som kasserer indebærer også, at du skal aflevere et fuldstæn-
digt og afstemt årsregnskab for hvert regnskabsår. Kollegianerforenin-
gens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli. Dit arbejde som kasserer vil 
blive aflønnet med 110 kr/timen. 
Hvis stillingen som kasserer for NYK har fanget din interesse, så send en 
ansøgning til beboerrådets formand, Mathias, O-05, Mathias.Paasch@gmail. 
com senest d. 1. juni. 
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Færdsel på tagene er 
ikke tilladt! 

Overtrædelse kan medføre 
bortvisning. 
- dette gælder også beboere. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

De grønne mælkekas-
ser er kun til flasker og 
glas. 

Karton, plastik m.v. skal i de 
store, grønne containere. 

Stort pap (fx møbelemballa-
ge) stilles dog ved siden af 
containeren 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

En af gårdmændene 
(tidligere kaldt 
Peter) har ta-
get navneforan-
dring og hed-
der nu officielt 
Peiter.  

Lars Kaj 
informerer: 

Beboerrådet søger ny kasserer 



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 



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) 

De røde pebre halveres, stilken samt 
kernehuset fjernes og de skylles let. 
Når de er tørre pensles de med olie. 
Kartoflerne vaskes godt og skæres i 
skiver på lidt under 1 cm i tykkelsen.  
De pensles og drysses med salt og 
peber samt paprika eller barbe-
quekrydderi.  

Kartoflerne lægges ved siden af de 
røde pebre på en bageplade med ba-
gepapir. 
Kartoflerne sættes i ovnen ved 225 
grader, tomaterne sættes herunder. 
Det hele får ca. 30 min - indtil kar-
toflerne er lækre lysebrune og de 
røde pebre er blevet næsten sorte i 
overfladen (bare rolig, skindet skal 
pilles af...) 

Imens tilberedes kyllingebrysterne 
og chutneyen. 
Kyllingebrysterne pensles med lidt 
olie og drysses med salt og peber in-
den de grilles eller steges til de er 
gyldenbrune og gennemstegte. 

Denne superlækre ret er både billig, 

let at lave og ser ud af en hel masse, 

når den portionanrettes! 

Antal pers: 4 pers  

Ingredienser:  

• 4 stykker kylingebryst 
• 2 rød peber 
• 4 bagekartofler 
• 4 tomater 
• Olie 
• Salt og peber 

Forårsløgschutney: 

• 4 spsk. Olie 
• 100 rosiner 
• 2 bundt forårsløg 
• Barbequekrydderi 
• Ca. 1 dl rødvin 
• Salt og peber 

Fremgangsmåde:  
Tomaterne halveres og drysses med 
salt og peber. 
De lægges i et ildfast fad. 

 

 

 

 

Forårsløgschutney: 
Olien varmes forsigtigt op på en pan-
de. Rosinerne kommes på og vendes 
sammen med barbequekrydderi. 
Forårsløgene renses og skæres i 
mundrette stykker på skrå. De kom-
mes på panden og steges ved svag 
varme sammen med rosinerne. 
Når forårsløgene ser næsten færdige 
ud, tilsættes rødvin og det småkoger i 
ca. 1 min. Der smages til med salt og 
peber.  
Det må gerne være godt krydret, så 
står det godt til resten af retten. 

Inden anretning trækkes skindet på 
de røde pebre af med en køkkenpincet 
eller med fingrene. 

Cecilie, D-5 

Grillet kyllingebryst  
- med bagt rød peber og hjemmelavet chutney 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilket italiensk taskefirma 
har en kinesisk skovand som 
logo? 

 
Hvilken dansk fysiolog og 
insulin-pioner modtog Nobel-
prisen i medicin i 1920? 

Hvem skrev oratoriet 
”Skabelsen” i 1798? 

Hvad er vinklernes sum i en 
firkant? 

Fra hvilken dansk fodbold-
klub kom Frank Arnesen til 
Ajax Amsterdam i 1975? 


