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NybroTidende 

SÅ ER FORÅRET KOMMET TIL NYBROGÅRD - Selvom februar også var den måned, hvor 

vi fik en ordentlig omgang sne, så skulle vi alligevel ikke vente længere end til slutnin-

gen af måneden, før vi kunne måle tocifrede plusgrader på termometeret. Selvom næste 

uge byder på betydeligt koldere vejr med frostgrader om natten, så er foråret uigenkal-

deligt på vej. Det er dette billede et godt bevis på. 

Marts 2012 

BRYGDAG I D-KÆLDEREN - I kælde-

ren under CD trænger der til tider 

en liflig duft op på gangen. Det er 

Andreas, O43, der brygger øl. I bla-

det kan du læse mere om, hvordan 

øbrygningsprocessen foregår, og 

hvorfor Andreas er vild med det. 

SIDE 6-7 

NYT KOMMUNIKATIONSFORUM PÅ 

NYBRO.DK - I netgruppen har de 

længe været i gang med at erstatte 

mailinglisten meddelelse@nybro.dk, 

og det har nu resulteret i et nyt fo-

rum, hvor man kan melde sig til de 

grupper, man ønsker - og kun dem. 

SIDE 8 

TIL INFORMATIONSMØDE I CYKEL-

VÆRKSTEDET - Cykelværkstedet har 

holdt oprydningsdag i efteråret og 

købt nyt værktøj, så værkstedet igen 

kan blive brugt af kollegianerne. I 

februar holdt de så informationsmø-

de for alle interesserede. Læs mere. 

SIDE 12 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

 

Lars Kaj  

informerer 
 

De nye stålborde og va-

ske i fælleskøkkenerne 

skal rettes. Dette kan 

larme en del... 

  

Håndværkerne startede 

arbejdet tirsdag den 28. 

februar 2012. Hvornår 

de er færdige, vides des-

værre ikke. 
 

 

 

 

 

 

Næste 

Beboerrådsmøde 

6. marts 2012 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  

Beboerrådet 



Klagenævnet informerer 
Det er ikke tilladt at efterlade ejendele på fællesarealer 

Vinterlandskab på Nybrogård Kollegiet 
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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. 

Denne vinter har langt fra været så slem som den sidste, men vi fik dog et par dage med sne i februar måned. Her er 

billeder har kollegiet dækket af et tykt lag hvis sne. Billederne er fra den 5. februar i år. Selvom det er smukt at se 

på, må vi håbe, vinteren snart er ovre, så vi kan få forår og sommer. Vi er trods alt trådt ind i forårsmånederne. 

Hej alle beboere. 

Det er ikke tilladt at efterlade ejen-

dele på fællesarealer og brandveje. 

Dette inkluderer trappeopgange, un-

der trapper og på gangarealer (også 

foran lejligheder). 

Skal man opbevare noget, skal det 

ske på ens eget værelse. Det er 

blandt andet hensyn til brandsikker-

hed, at alle fællesarealer skal være 

frie. 

På grund af frost er det tilsyneladen-

de den gængse opfattelse blandt be-

boere på kollegiet, at det er tilladt at 

stille deres cykler indenfor på fælles-

arealer.  

Cykler kan hænges på væggene eller 

i loftet på værelset, og skal de tø op 

først, kan de stilles på højkant i bru-

seniecen. 

Kollegiet har installeret måtter ved 

stort set alle indgange, for at rengø-

ringen af gangarealerne skulle blive 

lettere (og læs: billigere husleje), men 

når alle slæber saltet sne med ind 

sammen med deres cykler, så rådner 

gulvene i stedet for, og en udskift-

ning skal derfor ske oftere (læs: dyre-

re husleje!). 

Hvis I har brug for at reparere jeres 

cykel, henviser vi til Cykelværkste-

det, der er placeret i kælderen ved 

blok M. 

Derfor fjernes alle cykler, der står på 

indendørs fællesarealer. De kan af-

hentes efter aftale med varmemeste-

ren. 

Klagenævnet 

Fællesarealer som gangene skal være 

ryddelige, og man må derfor ikke efter-

lade cykler og andet der. 



Kl. 19 i GH-kælderen  

Til stede: Thomas C22, Nina C23, 

Lasse C21, Jonas D59, Jakob C03, 

Trine C03, Gabriel C05, Christian 

M61, Nercis D10, Jakob H02, Simon 

A26, Maria J34, Nikolaj N16, Claes 

O52, Lærke N37, Camilla L01, An-

dreas D52, Cecilie D05, Stig S05, Ask 

M47, Hilbert P23, Thomas B64, Anna 

M45, Mikkel J21.  

Afbud: Majbritt S05  

Ad 1) Jonas D59 er valgt til ordsty-

rer og engelsk er valgt til sprog for 

mødet.  

Ad 2) 12 stemmeberettigede er mødt.  

Ad 3) Referatet fra sidste beboer-

rådsmøde er godkendt  

Ad 4) Dagsordenen er godkendt, dog 

med en reprimande til punkt 8e. 

Fremover skal det gøres mere klart 

når et punkt omhandler penge.  

Ad 5) Økonomi:  

Der står 185.000 kr. på NYK’s konto 

og 401.000kr. på Netværkskontoen.  

I december er der bl.a. udbetalt ca. 

12.500kr til tagterrasserne og ca. 

9000kr i løn. I januar er der bl.a. ud-

betalt penge til cykelværkstedet.  

Der er lavet årsregnskab, se bilag 

udsendt med indkaldelsen, med en 

balance på -54.510,40kr.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Fremover skal alle punkter samt bi-

lag være hos sekretæren senest ti 

dage før mødet for at disse kan kom-

me på dagsordenen. Yderligere skal 

punkter fremover skrives mere detal-

jeret, så alle ved præcis hvad det dre-

jer sig om. For at lette sekretærens 

arbejde bedes i sende punkter til 

dagsordenen i følgende format: Over-

skrift, resume, detaljeret tekst, og 

evt. bilag.  

Ad 7) Bestyrelsesmøde  

Camilla L01 er formand for bestyrel-

sen. Der skal først være nyt møde i 

April og der er endnu ikke kommet 

nogen dagsorden.  

Afgørelsen i fællesklagen er at den er 

blevet afvist af Huslejenævnet (IKKE 

bestyrelsen).  

Ad 8A) Introduktion af den nye 

fodboldtræner, samt fremtidige 

planer for fodboldholdet.  

Gabriel C5 er ny fodboldtræner for 

kollegiets fodboldhold, og Jakob C3 

er assistent. Der vil fremover komme 

en række tiltag fra fodboldtrænerens 

side, som ikke kun vil være til gavn 

for fodboldholdet, men for hele kolle-

giet.  

Som det kunne læses i bilaget udste-

des der en logokonkurrence, hvor alle 

på kollegiet kan lave et logo til fod-

boldholdet. Alle kan deltage, enten 

som køkken eller som privatperson. I 

løbet af konkurrencen vil der komme 

et par ekstraopgaver der gør det nød-

vendigt, at man finder frem til nogle 

medkollegianere omkring på kollegi-

et. Vinderen vil blive fundet en fre-

dag aften i KælderCaféen, hvor alle 

de fremmødte kan stemme. Der vil 

være en præmie til vinderen. Der er 

fra fodboldtrænerens side forslået et 

gavekort på 500 eller 1000kr til fx 

Fona. Bilaget til dette var dog for 

sent ude og derfor kan der ikke stem-

mes om penge på dette møde.  

Dette tages op på igen på næste bebo-

errådsmøde. Ideer til udvikling af 

logokonkurrencen modtages til gerne 

hos Gabriel på mail: gate@knord.dk 

skrevet på engelsk.  

Ad 8B) Trappelift til KælderCafé-

en  

Der er tidligere bevilliget 12.000kr til 

reparation af trappeliften i Kælder-

Caféen. Det er i midlertidigt fundet 

ud af, at det ikke kan betale sig at 

reparere den gamle trappelift. En ny 

trappelift koster omkring 50.000kr, 

men KælderCaféen vil bruge nogle af 

deres egne penge, samt de bevilligede 

12.000kr til køb og installation af en 

ny tappelift. Dette er godkendt i be-

boerrådet.  

Ad 8C) Åbning af KælderCaféen 

til et enkeltstående lukket arran-

gement en søndag eftermiddag  

KælderCaféen søger om at holde 

åbent for et enkeltstående lukket 

arrangement på en søndag eftermid-

dag engang i april, den endelige dato 

er endnu ikke fastlagt. Arrangemen-

tet er en børnefødselsdag uden alko-

hol og høj musik. Dette er godkendt 

af beboerrådet.  

Ad 8D) Beboerrådets observatør i 

Kældercaféen  

Der sidder et beboerrådsmedlem i 

KælderCaféens bestyrelse som obser-

vatør. Dette er Jonas D59, som også 

er beboerrådsformand, og derfor me-

ner han at det i princippet er forkert, 

men han har ikke noget imod at fort-

sætte som både beboerrådsformand 

og observatør i KælderCaféens besty-

relse.  

Det besluttes at Jonas D59 fortsætter 

som observatør i KælderCaféens be-

styrelse.  

Ad 8E) Oprettelse af et pigefod-

boldhold på kollegiet  

Claes O52 er ny træner for det nyop-

rettede pigefodboldhold på kollegiet. 

Pigernes træning ligger samme dag 

som drengenes træning, og derfor vil 

det være lettere hvis pigerne fik de-

res eget grej. Der søges derfor om ca. 

15.500kr til dette.  

For: 10 

Imod: 1 

Blank: 1  

Forslaget er godkendt.  

Ad 8F) Orientering angående for-

slag om en energiforbrugskon-

kurrence  

Der er blevet fremsat et forslag om 

en energiforbugkonkurence, om hvil-

ken gang der pr. beboer på gangen 

(lejlighederne tilhøre den gang hvis 

køkken deres nøgle passer til) der 

bruger mindst energi. Der er dog en 

række problemer med at få dette ført 

ud i praksis, så det bliver retfærdigt 

for alle. Se evt. udsendte bilag med 

indkaldelsen. Ideer er velkommende 

hos Nikolaj N16 på mail: alpha-

studio@live.com. Der vil også blive 

sat en annonce i NybroTidende om-

kring dette.  

Ad 8G) Kano og Kajakklubben 

søger om 69.000kr  

Kano og Kajakklubben søger om 

69.000kr, som skal bruges til indkøb 

af mere praktiske kanoer og to hurti-

gere kajakker, samt nyt udstyr. 

Grunden til dette er at der er blevet 

kasseret to kanoer, så der derfor er 

færre kanoer, og yderligere er alle 

kanoer og kajakker ofte i brug. Disse 

kanoer forventes at kunne holde for 

evigt, hvis folk passer på dem, og 

derfor er det en god investering.  

For: 9 

Imod: 3 

Blankt: 0  

Forslaget er godkendt.  

Ad 8H)  

Ved gennemgang af repræsentanter 

og suppleanter i beboerrådet ved be-

boermødet i slutningen af 2011, var 

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboerrådsmøde onsdag d. 6. februar 2012 
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… fortsat fra forrige side 

der et par stykker, som ikke var hørt 

fra i lang tid. Beboerrådsformanden 

Jonas D59 har efterfølgende fulgt op 

på disse personer: Phillip F47 er flyt-

tet. Der skal en ny i stedet for Tho-

mas G26. Intet svar fra Kasper 31. 

Mikkel R21 er ikke supleant mere, 

Hilbert P23 overtager. Mathias O05 

er trådt ud og der er ikke fået kon-

takt til Thomas T54 endnu.  

Hvis gangen ikke møder op 2 gange 

på et halvt år, eller ikke melder af-

bud vil man fremover blive smidt ud 

af beboerrådet.  

Ad 8I) Solceller  

Mikkel J21 har undersøgt mulighe-

derne for at få solceller på kollegiets 

tage for at spare på ressourcerne. 

Det er muligt at opsætte solceller 

svarende til 6 kW pr. beboer. Hvis 

kollegiet kan låne penge og på anden 

vis søge om finansiering til dette pro-

jekt ville det hurtigt være muligt at 

gøre det økonomisk forsvarligt. Mik-

kel J21 vil gerne stå for dette pro-

jekt, men der søges frivillige der kan 

være med, da Mikkel skal rejse til 

sommer og et par måneder frem, for 

at sikre at projektet ikke løber ud i 

sandet. Dette projekt vil kunne dæk-

ke alle udgifter på el-fronten. Det 

kan også betale sig at se på solvarme 

da dette giver mere value for money. 

Ad 8J) Gennemgang af Forret-

ningsorden for Beboerrådet  

Se http://www.nybro.dk/wpcontent/ 

uploads/2010/08/beboerregler.pdf 

side 10-13. Her omtales forretnings-

orden for beboerrådet ved Nybrogård 

Kollegiet.  

Her er det værd at ligge mærke til §3 

stk. 2 som siger at forslag som øn-

skes behandles på et beboerrådsmø-

de skal afleveres til sekretæren sene-

ste 10 dage før mødet afholdes. I 

modsat fald afvises forslaget fra 

dagsordenen.  

Yderligere står der i dette afsnit bl.a. 

at dagsordenen skal være ude senest 

8 dage før mødet, ½ af alle repræsen-

tanter eller suppleanter skal være til 

stede for at rådet er beslutningsdyg-

tigt, der skal være mindst ¾ flertal, 

hvis der skal ændres ordlyd i et 

punkt. Dagsordenen skal udkomme i 

NybroTidende senest 4 dage før mø-

det, og hvis gangen ikke møder op 2 

gange på et halvt år eller ikke mel-

der afbud bliver de smidt ud af be-

boerrådet.  

Ad 8K) Gennemgang af vedtæg-

ter i kollegianerforeningen NYK  

Se http://www.nybro.dk/wpcontent/ 

uploads/2010/08/beboerregler.pdf 

side 13-17. Her omtales vedtægter 

for kollegianerforeningen NYK.  

Her står der bl.a. at der skal være 

generalforsamling i uge 45-50, som 

skal varsles 3 uger før og postes i 

NybroTidende senest 8 dage før. Det 

er kun kassereren og beboerrådsfor-

manden der har adgang til NYK’s 

konto og kun kassereren og net-

værksgruppen der har adgang til 

netværkskontoen. Regnskab skal 

fremlægges hvert ½ år i januar og 

april. Netgruppen er ansat af Be-

boerrådet. Hertil mangler der en 

række kontrakter, som Jonas D59 

får ordnet til næste møde.  

Ad 8L) Varmetabsberegning  

På sidste bestyrelsesmøde valgte 

bestyrelsen at sløjfe planerne om en 

varmetabsberegning for kollegiet. 

Det tages nu op om hvorvidt besty-

relsen skal ændre deres beslutning i 

henhold til lejeloven og beboernes 

ønsker. En varmetabsberegning ko-

ster 32.000kr, og bestyrelsen er for-

pligtet til at udføre dette hvis Be-

boerrådet ønsker dette. Denne var-

metabsberegning vil i princippet 

holde resten af kollegiets levetid. En 

varmetabsberegning skal laves for at 

der skal kunne kompenseres for 

hvor i bygningen man bor.  

Dette tages op på næste bestyrelses-

møde på vegne af Beboerrådet, hvor-

til alt undersøges. Der stemmes om 

dette til næste møde.  

Ad 8M) Fordeling af arealer i 

fælleskøkkenerne  

Som beskrevet under punkt 8l valgte 

bestyrelsen at sløjfe planerne om en 

varmetabsberegning, en beslutning 

som mange gerne vil havde taget op 

til revision. Som det er nu findes der 

ingen dokumentation for hvordan 

beboerne ønsker at 'individuel afreg-

ning' skal foregå, da dette aldrig er 

blevet diskuteret af beboerne.  

Mikkel J21 er derfor kommet med et 

muligt løsningsforslag, som kan læse 

i det udsendte bilag.  

På næste beboerrådsmøde nedsættes 

der et udvalg bestående af 2 lejlig-

hedsbeboere og 2 værelsesbeboere, 

som kan udtænke et løsningsforslag, 

som kan tages op på et beboerråds-

møde. Det kom frem at såfremt dette 

forslag gennemføres skal man ikke 

glemme at lave om på fordelingen 

af Copy-Dan afgiften i samme om-

gang. 

Ad 8N) Renovering eller fjernel-

se af radiatorer i badeværelser, 

køkkener og entrelokaler  

Dette punkt omhandler radiatorer i 

de store værelsers badeværelse, i 

lejlighedsbadeværelserne, køkken 

og entre. Da mange af disse radia-

torer bliver ikke brugt eller er me-

get ineffektive i forhold til hvad der 

beboerne noteres for af varmefor-

brug. Mikkel J21 er kommet med 

følgende løsningsforslag: at der sæt-

tes en mere egnet radiator ud på 

badeværelserne, og radiatorer i 

køkkener og entre i lejlighederne 

helt fjernes. Dog er det kommet 

frem at radiatoren i entreen i lejlig-

hederne ikke kan fjernes så længe 

hoveddørene i lejlighederne er så 

utætte som de er i dag.  

Der er driftsmøde mandag d. 

13.02.2012, hvor dette tages op.  

Ad 8O) Kollegiet har brug for 

flere frivillige  

Der mangler bl.a. en aktiv i musik-

rummet. Der kan laves en aktivfest, 

Thomas C22 går videre med dette. 

Der kan evt. også laves et form for 

’åbent hus’ for klubber og Beboerrå-

det.  

Ad 9) Nye medlemmer og sup-

pleanter  

Hilbert P23 er repræsentant for 

PR-ulige.  

Gitte P15 er suppleant for PR-ulige.  

Jakob C03 er repræsentant for EF-

lige.  

Ad 10) Evt.  

Klagenævnet og sekretariatet søger 

nye medlemmer  

Der er kagefestival d. 17 marts 

2012. Alle skal medbringe en kage. 

Da kageudvalget gerne vil vide hvor 

mange der gerne vil komme, bedes 

hver gang sende en mail til Maria 

J34 (mail: maria.willemoes.r 

@gmail.com) som hvor mange de 

kommer inden den 13/2-2012.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 

er tirsdag den 6. marts 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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Den aromatiske duft af kakao og 

korn møder mig, da jeg åbner døren 

til D-kælderen en lørdag eftermiddag 

i februar. Jeg er blevet inviteret der-

ned af øl-entusiasten Andreas, O-43, 

så jeg kan lære om, hvordan man 

brygger en god øl. På menuen i dag er 

en mørk og stærk belgisk ale. 

Andreas er allerede i fuld gang med 

forberedelserne, da jeg melder min 

ankomst. Men det kræver også tid at 

brygge sin egen øl, fortæller han. En 

portion som den, Andreas kan lave i 

bryggerset på Nybrogård Kollegiet, 

vil producere omkring 25 liter færdig 

øl og tage cirka fem timer at brygge.  

Derefter skal brygningen gæres over 

tre omgange, hvoraf første gæring 

typisk tager en uge. Så skiftes behol-

deren, og anden gæring står på i cir-

ka 10 dage. Til sidst skal øllen gæres 

på flaske, så der kan dannes kulsyre, 

og det tager typisk 10-15 dage, men 

så er øllen også drikkeklar. Øllen 

kan naturligvis sagtens stå længere 

tid, tilføjer Andreas, så udvikles 

smagen bare. Det kan blandt andet 

være en god ide, hvis øllen efter de 

tre gæringsprocesser smager lidt 

mærkeligt, da det kan være tegn på 

en infektion i gæringen. Den kan 

fortage sig, hvis øllen lades stå. 

Malt i mange variationer 

På bordet står en stor gryde med 

vand, som Andreas er ved at varme 

op. Vandet skal være mellem 68 og 

72 grader varmt, før ingredienserne 

puttes i, fortæller han. For at brygge 

øl skal man ud over en masse vand 

også bruge gær, humle og malt 

(hvede, byg eller havre). Andreas har 

købt forskellige poser med malt, som 

skal blandes i det helt rigtige forhold 

for at få den øl, han gerne vil have. 

Nogle af poserne dufter svagt af 

korn, mens andre har en mere mar-

kant duft af kaffe eller kakao. Han 

fortæller, at det er den måde, malten 

ristes på, der giver den karakteristi-

ske smag til øllen. Jo mere det er 

ristet, jo stærkere bliver smagen – 

og farven.  

På mit spørgsmål om, hvilken type 

malt han hælder mest til, svarer 

Andreas, at han ofte blander korn-

sorterne for at få en mere kompleks 

øl. Og det vil han også gøre med den 

belgiske ale i dag. 

Øl efter opskrift 

Da vandet er varmet op, måler An-

dreas dets temperatur og hælder lidt 

koldt vand i for at regulere, så van-

det er lige præcis så varmt, som op-

skriften foreskriver. Opskriften på 

den belgiske ale har han fundet på 

hjemmesiden www.håndbryg.dk, 

hvor en lang række ølopskrifter er 

listet og vurderet, så man kan sikre 

sig, at den øl man vælger at lave, nu 

også er afprøvet af andre øl-

entusiaster. Ifølge Andreas er det 

meget svært at eksperimentere med 

sin egen øl, så han holder sig til op-

skrifterne og kommer så lidt ekstra 

af det ene eller lidt mindre af det 

andet i, hvis han synes. I dag regule-

rer han også lidt på forholdene, så 

øllen bliver mere á la Andreas. 

Han måler de forskellige maltformer 

af gram for gram og hælder det hele 

op i den si, han har sat på gryden 

med vand. Der breder sig en liflig 

duft at øllebrød, som sender tanker-

ne tilbage til kolde morgener i folke-

skoletiden, mens han rører rundt i 

den grødagtige masse. Undervejs 

tapper han også en del af vandet ud 

i bunden af gryden, og her kan man 

se de første spæde tegn på den øl, 

det skal blive til en gang. 

Mæskningen sat i gang 

Første trin i brygningen kaldes for 

’mæskningen’ og betegner den pro-

ces, hvor malten varmes op. Andre-

as fortæller, at der dannes sukker-

kæder, som gæren ’spiser’ og derved 

omdanner til alkohol i den efterføl-

gende gæringsproces, og at sukker-

kæderne har den helt rigtige læng-

de ved omkring 65 grader.  

Fortsættes på næste side… 

Brygdag i D-kælderen 

Det bliver en kraftig øl, Andreas får 

brygget. Allerede efter få minutter har 

væsken fået en flot mørk farve. 

Ingredienserne til 

øllen 

Vandet opvarmes Ingredienserne 

afmåles 

Når vandet har nået den helt rigtige temperatur, hæl-

des de forskellige maltformer i 

http://www.håndbryg.dk


… fortsat fra forrige side 

Opvarmes massen til over 72 grader, 

bliver sukkerkæderne for lange, og 

der bliver dannet sødeprodukt i ste-

det for alkohol. I det hele taget får 

jeg hurtigt fornemmelsen af, at An-

dreas ved utrolig meget om det med 

at brygge øl. Men det er også nødven-

digt, siger han, fordi det kræver en 

god basisviden at gå i gang selv. For 

de, der gerne vil vide mere om 

ølbrygning, anbefaler Andreas bogen 

Ølbrygning for begyndere af Klaus 

Rydahl. Den er et must, hvis man vil 

starte selv, forklarer han. 

I øjeblikket er der ikke mange, der 

bruger faciliteterne på kollegiet. 

Faktisk er det kun Andreas, der er 

aktiv, og han ser gerne, at der kom-

mer andre øl-entusiaster til. Men 

han understreger også, at det at 

brygge øl er en investering. Det er 

ikke et billigt alternativ til Tuborg, 

så hvis man vil være brygger udeluk-

kende for at have et lager af billig øl 

til næste Roskilde Festival, bliver 

man slemt skuffet. Til gengæld kan 

man lave god kvalitetsøl, hvis man 

finder den helt rigtige opskrift. For 

300-600 kr. alt efter valget af råvarer 

kan man producere mellem 22 og 25 

liter specialøl, og det er til glæde for 

både en selv og for ens omgangs-

kreds. Andreas fortæller, at hans 

venner har været glade for at smage 

hans øl de gange, hvor han har budt 

dem på hjemmebryg. Og de har da 

også drukket sig fulde i det, så det 

må kunne drikkes, tilføjer han smi-

lende. 

Urten koger med humle 

Når mæskningen er ovre efter om-

kring halvanden time, sigtes masken 

(den grødagtige masse af malten) fra 

og urten (sukkervandet) bliver tilba-

ge. Herefter skal urten koges med 

humlen. Med det udstyr, der findes i 

bryggerset i D-kælderen, kan det 

være svært at få den store gryde 

med væske til at koge, men det har 

Andreas fundet en løsning på. Han 

bruger en form for isolering af gry-

den, så den kan holde på varmen, og 

så kan det lige lade sig gøre. 

Andreas vælger at tilsætte humlen 

undervejs, fordi det giver en mere 

aromatisk smag, der passer bedre til 

ham. Tilsætter man al humlen i 

starten, får man en mere bitter øl. 

Men man kan sådan set gøre begge 

dele, fortæller han, og der er mange 

øl-entusiater, som sværger til den 

bitre ale som fx Indian Pale Ale. 

Gæringen 

Tredje trin i ølbrygningsprocessen er 

at nedkøle væsken hurtigst muligt, 

og trin fire er at tilsætte gær. Andre-

as fortæller, at der overordnet set 

findes to typer af øl: en overgæret og 

en undergæret. Den overgærede er 

alen, hvor gæringen foregår i toppen 

af øllet, mens den undergærede, 

hvor gæringen foregår i bunden, kal-

des en pilsner. Pilsneren er den svæ-

reste at producere, fordi det er utro-

lig vigtigt med en stabil temperatur, 

og derfor skal man blandt andet ha-

ve gang i køleskabe og andre tem-

peraturregulerende redskaber. 

Mentor-tutor ordning 

Selve gæringsprocessen foregår i 

kælderrummet under CD, og An-

dreas har allerede en gæring i gang 

fra en tidligere ølbrygning. I alt har 

han lavet fire brygninger, og resul-

tatet bliver ifølge ham selv bedre og 

bedre. 

Selvom Andreas ikke vil omtale sig 

selv som ekspert, vil han gerne til-

byde sin hjælp til de fra kollegiet, 

der gerne vil starte en brygning 

selv. Så kan han også selv lære un-

dervejs og få mere erfaring med det 

at brygge øl. Så kan man også sma-

ge hinandens brygninger og på den 

måde lære mere om, hvad der pas-

ser godt til ens helt personlige ynd-

lingsøl. 

Har du fået lyst til at prøve kræfter 

med ølbrygning, kan du kontakte 

Andreas på e-mail andreas@ram-

boel.dk. Så vil han give dig en intro-

duktion til bryggerset. Det er dog 

en forudsætning for at starte, at du 

selv har læst eksempelvis 

’Ølbrygning for begyndere’, så du 

ved lidt om processen, før du går i 

gang.  

Cecilie, D5 
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Ølbrygning for begyndere  

af Klaus Rydahl 

 Kan lånes på biblioteket. Københavns Biblioteker har 

netop nu 6 eksemplarer, og ingen lånere i kø. 

 Kan købes på diverse hjemmesider, bl.a. 

www.brygladen.dk til 149,95 kr. 

 Kan læses (de 12 første sider) på 

http://www.forlagetradius.dk/log/userfiles/pdf/oelbryg-

ning_for_begyndere_1-12.pdf  

Det kunne lige 

være der 

Andreas rør rundt i den grødagtige masse og tapper 

lidt vand, som han hælder oveni 

Temperaturen må-

les igen 

Når øllen er færdig, 

skal den på flasker 

mailto:andreas@ramboel.dk
mailto:andreas@ramboel.dk
http://www.brygladen.dk
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Vi har i netgruppen længe set grup-

pe-mailen meddelelse@nybro.dk som 

problematisk, da den blev brugt til 

mange forskellige formål, som ikke 

altid var lige relevant for alle på kol-

legiet, men samtidig har gruppe-

mailen også givet mulighed for hur-

tig kommunikation fra og til alle på 

kollegiet. 

For stadig at give mulighed for kom-

munikation mellem kollegiets beboe-

re, men for at undgå spam, har vi i 

netgruppen derfor lavet et internt 

forum til kollegiet, som udover at 

skaffe os af med meddelelse@ny-

bro.dk kan give en ny kommunikati-

onsmulighed til kollegiet og kollegi-

ets forskellige grupper. 

Forummet er opdelt i forskellige ka-

tegorier, sådan at hver bruger har 

adgang til de underfora, der er rele-

vante for dem. 

Vi har prøvet at opdele forummet 

efter de emner, "meddelelse"-listen 

blev brugt til. Ydermere har vi lavet 

nogle fora, som vi forestiller os, kun-

ne blive benyttet.  

Dette er blevet til følgende generelle 

fora: 

 Hyggesnak 

 Køb og Salg 

 Sport og spil 

 NybroFestival 

 KælderCaféen 

 Internet 

 TV og radio 

 Telefon 

 Beboerrådet 

 Beboerrådsreferater 

Der findes derudover et internt fo-

rum til hver klub og et forum til 

hver gang. Fordelen ved at have 

kommunikationen i disse grupper 

på forum, er, i forhold til fx face-

book, at det ikke kræver en profil 

for nye medlemmer for at få ad-

gang. Grupperne styres af de inter-

ne maillister, som på nuværende 

tidspunkt opdateres af de forskelli-

ge klubformænd. 

Foruden interne klubfora har hver 

gang også deres eget forum, hvor 

der kan diskuteres ting som køk-

kenkasse, ølkasse osv. Her er der 

også mulighed for at uploade køk-

kenregnskab og køkkenmøderefera-

ter. 

Forummet kan tilgås direkte på 

www.nybro.dk/forum eller via et 

link oppe i højre hjørne på ny-

bro.dk, og der skal bruges internet-

brugernavn og password for at log-

ge ind. 

Ses på forum! 

Netgruppen 

Tropefest på AB-lige  

Vi er nogen på AB-lige, der savner 

sommeren og kunne nogle gange godt 

drømme os til troperne. Derfor vil vi 

gerne være med til at skabe drøm-

men den 14/4 2012, hvor vi holder en 

kæmpe trope-fest for hele kollegiet. 

Vi har hørt, at der tidligere var blok-

fest for alle blokke, og p.t. er det kun 

de seje fra ST, der stadig kan sørge 

for en årlig fest. Derfor vil vi på AB 

gerne følge trop. 

Vi er i fuld gang med planlægningen, 

men på nuværende tidspunkt ønsker 

vi bare, at I sætter kryds i kalende-

ren, og så glæder vi os til at se jer til 

et brag af en fest! 

AB-lige 

Nyt kommunikationsforum på nybro.dk  

mailto:meddelelse@nybro.dk
mailto:meddelelse@nybro.dk
mailto:meddelelse@nybro.dk
http://www.nybro.dk/forum
http://nybro.dk/
http://nybro.dk/


ge med et brag af en fest i en forbed-

ret KælderCafé, og vores åbningsdag 

vil naturligvis blive annonceret, så 

snart vi kender datoen for afslutning 

på projektet. 

Vi glæder os til at se jer igen! 

 

KælderCaféens Bestyrelsen  

og Bestyrer 

 

Kære beboere. 

Der har gennem flere år været pro-

blemer med vand i KælderCaféen. 

Nu har vi valgt at udbedre dette og 

de skader, der har været i den sam-

menhæng. Det betyder desværre for 

både jer og os, at vi er nødt til 

at holde lukket i KælderCaféen i en 

periode på ca. to måneder. 

Vi lover jer, at vi vender stærkt tilba- 
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Ingredienser: 

 1 kageudvalg 

 LM og NO på Nybrogård Kollegiet 

 Kageglade mennesker 

 1 kage pr. deltager (så meget som 

du selv spiser, min 10 pers) 

 1 stk. paptallerken pr. pers. 

 1 stk. gaffel pr pers.  

 Uendelige mængder af højt humør 

 1 stk. facebook event: "nybrogårds 

kagefestival" 

Tilbehør: 

Egne drikkevarer. 

Regler: 

Din kage skal ”tjekkes ind” på kage-

festivalen. Din kage godkendes. 

Kagen skal være hjemmebagt, eller 

købt hos en konditor. Fabrikskager 

bliver ikke godkendt. 

Har man ikke en kage med, vil man 

ikke få adgang til festivalen. 

Ugerne op til: 

Der varmes op med hyggelige oplæg 

fra kageudvalget om konkurrencer 

på dagen og andre nyttige informa-

tioner som ”Åh nej, hvilken nem 

kage kan jeg nå at bage”-råd eller 

”Sådan bager du en nem kage uden 

at bruge for meget energi”. Så hold 

ø je  med facebook  evente t 

"nybrogårds kagefestival" på face-

book! 

På dagen: 

Kageudvalget varmes op, og de ka-

geglade mennesker tilsættes. Hver 

deltager medbringer sin egen kage 

og deler med andre. Ved ankomst til 

kagefestivalen, tjekkes kagen ind, 

og paptallerken udleveres. Venner 

tilsættes efter behov. Kl. 17 vil der 

blive overrakt præmier i forskellige 

kategorier af en jury. 

Slip fantasien løs, invitér dine ven-

ner, og kom med til en hyggelig dag 

i kagens tegn! 

Kageudvalget 

Opskrift på en kagefestival 

Også august 2010 var KælderCaféen 

fyldt med ca. 300 liter vand efter kraf-

tigt regnvejr. Siden har KælderCaféen 

haft problemer mange gange, men nu 

skal der gøres noget ved det. 

KælderCaféen holder midlertidigt lukket 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

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) Indkommende punkter  

a. Logokonkurrence  

Som det kunne læses i referatet fra 

sidste beboerrådsmøde laver FC Ny-

bro en logokonkurrence om hvem 

der kan lave det bedste logo (se bi-

lag). Derfor søger FC Nybro om pen-

ge til at stifte logokonkurrencen. Til 

logokonkurrencen ønskes der penge 

til en pris til vinderen (evt. vinder-

ne), men vi ved ikke hvad folk finder 

rimeligt. Vi forestiller os en varie-

rende pris som følge af om man er 

enkeltperson eller et køkken der 

stiller op. Der stemmes om hvilket 

af de tre følgende bud der er mest 

rimeligt ifølge beboerrådet (enkelt-

person/køkken):  

1. 500/1000kr  

2. 750/1500kr  

3. 1000/2000kr  

Beløbet skal ikke udbetales kontant, 

men vil blive brugt på at gavekort 

fra gavekortet.dk, hvor vinderen 

selv vælger. Fremsat af Jakob C03 

og Gabriel C05.  

b. FC Nybros herrehold søger om 

4090kr.  

FC Nybros herrehold søger om 4090 

kr. til betaling af den kommende 

sæsons udgifter. Se bilag for nærme-

re specifikation af de enkelte beløb. 

Alle varer købes hos Unisport.dk. 

Fremsat af Jakob C03 og Gabriel 

C05.  

c. Fremlæggelse af KælderCaféens 

regnskab. Fremsat af Samuel D46.  

d. Ny afstemning om TV-kanaler på 

kollegiet  

Der søges en som har lyst til at un-

dersøge hvilke muligheder vi på kol-

legiet har for at få andre kanaler. 

Fremsat af Thomas C22.  

e. Kageudvalget søger om at få op-

rettet en klub under Nybrogård kol-

legiet under navnet ”Nybrokage ud-

valg”. Se bilag. Fremsat af Asger 

H61.  

f. Der søges om 1000kr til afholdelse 

af Kagefestivalen d. 17. marts 2012. 

Se bilag. Fremsat af Asger H61.  

g. Valg af kontoindehaver for Net-

værksgruppen.  

Netgruppen stiller selv Mikkel 

Ørum Wahlgreen op til posten til at 

have fuldmagt til Netgruppens kon-

to. Fremsat af Netgruppen.  

h. Kasserer mangler hos K-Net  

K-Net har haft generalforsamling og 

konstituerende bestyrelsesmøde, 

men da der ikke er fundet en kasse-

rer, er der indkaldt til ekstraordi-

nær generalforsamling d. 20 marts 

kl. 17.30 på DTU. Såfremt der ikke 

findes en ny til posten, vil K-Net 

blive ophævet som forening og deres 

services vil ophører samme dag. Se 

bilag. Fremsat af Mikkel, repræsen-

tant i K-Net.  

i. K-Net planlægger at hæve kontin-

gentet for internet til 16,50kr. Pr. 

01.01.2013.  

Stigningen på 2kr skal gå til K-Net’s 

kommende drift, da man regner med 

at udvide til at eje alt udstyr ud til 

brugerne, med undtagelse af fiber 

forbindelserne mellem kollegierne. 

Se Bilag. Fremsat af Mikkel, repræ-

sentant i K-Net.  

j. Nedsættelse af udvalg som skal 

komme med forslag til ændringer i 

vedtægter og forretningsordenen.  

Der nedsættes en udvalgt på 3-4 

personer, og de skal udarbejde en 

række forslag til ændringer i ved-

tægter og forretningsorden. Forsla-

gene skal være færdige inden som-

merferien, så de kan bearbejdes i 

beboerrådet før der stemmes om 

ændringerne til beboerrådet i no-

vember. Fremsat af Jonas D59.  

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 5. 

marts.  

Vel mødt!  

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag den 6. marts 2012 

SIDE 10 NYBROTIDENDE ÅRGANG  39.  NR.  2 ,  

Bilag 8a - Logokonkurrence 

Fodboldholdets nye fodboldtræner hedder Ga-

briel Tecuceanu (C-5) og er fra Rumænien. Han 

har boet på kollegiet i et par år og har spillet 

med på fodboldholdet siden sidste forår. Han 

får nu chancen helt i spidsen for holdet og som 

hjælp til diverse ydre ting omkring fodboldhol-

det træder jeg til som assistent. Dette omhand-

ler især den danske formidling på møder og 

kommunikation til andre (fx dommer, turne-

ringsledelse mm.). 

Gabriel lægger inde med flere større planer, 

hvoraf de fleste ikke kun involverer fodboldhol-

det, men derimod alle kollegiets beboere. Han 

sætter stor pris på et socialt liv på kollegiet, og 

det er derfor noget vi vil prøve at arbejde på, 

også uden for fodboldholdet. Da dette er et 

stort fokus fra hans side, er temaet i det følgen-

de af dette bilag derfor også helliget hans første 

projekt som ny fodboldtræner. 

Logokonkurrence: 

Det er meget vigtigt at I læser og diskuterer 

det følgende med jeres repræsentanter, da der 

ønskes stemt om penge i denne henseende. 

Dette fremgår ikke tydeligt af indkaldelsen til 

beboerrådsmødet, hvilket skyldes at Gabriel 

ikke i tide har været klar nok omkring dette. 

Vi ønsker at stable en logokonkurrence på 

benene, hvor alle på kollegiet kan være med. 

Selve logoet går til FC Nybro. For at alle kan 

være med, så vil det være muligt at indsende 

logoer både som enkeltperson og som et køk-

ken. Man kan som person eller køkken kun 

indsende et bud. Dog kan man godt bo på et 

køkken der indsender et bud og samtidig 

indsende et som enkeltperson. 

Det er tanken, at konkurrencen vil strække 

sig over en lille måned, hvor der i løbet af 

konkurrencen vil komme ekstra opgaver der 

gør det nødvendigt, at man finder frem til 

nogle medkollegianere omkring på kollegiet. 

Vinderen af konkurrencen vælges på en aftalt 

fredag i KælderCaféen. Her vil alle tilstede-

værende kunne stemme på det logo som de 

mener er det bedste. Helt hvordan dette vil 

foregå bestemmes senere. 

Præmien er det punkt hvor vi især har brug 

for jeres mening. Vi ser dette som den første 

af en række initiativer, der forhåbentlig kan 

skabe lidt ekstra socialt liv på kollegiet. Der-

for er det for os vigtigt, at vi også kan stille 

med en attraktiv præmie, som faktisk er værd 

at vinde. Vi har selv tænkt på et gavekort til 

fx Fona, hvor dettes størrelse så vil have én 

størrelse hvis man stiller op som enkeltper-

son, en anden hvis man stiller op som køkken. 

Vores bud kunne være henholdsvis 500,- og 

1000,-. 

Man kunne også i stedet vælge at give penge-

ne ud kontant, således at vinderen selv kan 

disponere over dem. Dette er dog blot vores 

bud, men vi vil meget gerne høre fra jer, hvad 

I mener er rimeligt, og ligeså hvad I selv me-

ner kan være en attraktiv præmie for mange. 

Jakob, C3 
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Bilag 8e og 8f - Kagefestival 

 

We are a group of eight people who have been planning a cake festival for almost a month. 

The festival will be held at the LM and NO blocks on the 17 of march. The general concept is 

that all participants will turn up with cake and eat as much cake as they can. It will be a day 

where everyone can try out their own and others baking skills. 

To create further excitement we have planned a number of prices to be awarded for the best 

cake in different categories.  

As mentioned we have been planning this event for a while, and our vision is that a cake festi-

val will be held twice a year. One in the spring and one in the fall. 

In order to achieve this vision we are asking two things of the resident council. 

1. To acknowledge us as an official committee dubbed “Nybrokage udvalg” 

2. To fund the festival held march 17 with DKK 1000. 

We have already set a budget for the festival (attached) based on the participation of 150 resi-

dents and guests. We estimate that 150 is the upper limit for the amount of participants. The 

budget is set for 762,44 dkr but we ask for 1000 to cover unaccounted expenses, since this will 

be the first time the festival is held. It should be noted that most left over materials could be 

used for the fall instalment. 

We hope that you will meet our request in the name of cake. 

Best the cake group: 

Claes G36, Asger H61, Maria J34, Maria O64, Esbern M50, Kenneth D7, Ann-Louise N36 

 

  units pr parcel  Price pr parcel  Parcels   Price 

Plates             100           79,99        2   159,98 

Forks             100           23,13        2     46,26 

Napkins             125           28,63        2     57,26 

Fadpapir             200         246,85        1   246,85 

Thrash bags              10             7,44        3     22,32 

 

Prices       PR 

Prettiest          19,90     Posters         50 

Most Creative         26,60     Writing material        50 

Most ambitious         36,44 

Secret          19,95 

The surprise         18,00 

Secret            8,88 

 

Price total       762,44    Participants      150 

Pr person           5,08 

Bilag 8c - Regnskab for KælderCaféen 

 

Regnskab for perioden  

16. november – 31. december  

 

Indtægter:  Netto  25.133,90kr  

Udgifter:   Netto  17.355,47kr  

Balance:      7.778,43kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsregnskab:  

 

Indtægter:  Netto  145.650,40kr  

Udgifter:   Netto  133.991,89kr  

Balance:      11.658,51kr  

Slut kapital:     33.560,03kr  

 

Bilag 8b -  FC Nybro Season 2011 

 

Tournament: 

 

Administration for   kr.    120,00 

Kollegiefodbold.dk 

 

Servermaintainance,  kr.    130,00 

Kollegiefodbold.dk 

 

5 games in tournament           k r . 

2.100,00 

1-4 games in the cup  

- 300 kr each 

 

Football equipment: 

 

2 x Footballsocks  kr.    120,00 

4 x footballs - 300 kr each kr. 1.200,00 

2 x Select shin guards kr.    200,00 

whistle + chain  kr.      60,00 

5 x icebags  kr.      95,00 

Sportstape  kr.      15,00 

Possible price for delivery kr.      50,00 

 

All:   kr. 4.090,00 

 

Also, all players pay 50,- for social arran-

gements and emergency-repairs 
 

 

 

Bilag 8h - Kasserer mangles hos K-Net 

Fremsat af Mikkel, repræsentant i K-Net. 

 

Resume 

K-Net har haft generalforsamling og konsti-

tuerende bestyrelsesmøde, men da der ikke 

er fundet en kasserer, er der indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling den 20. 

marts kl 17.30 på DTU. 

Såfremt der ikke findes en ny til posten, vil 

K-Net blive ophævet som forening og deres 

services vil ophøre samme dag. 

Uddybende: 

Nybrogård har to repræsentanter pt (Mikkel 

W og Allan Boll, suppleant). Hvor af Mikkel 

går af pr. maj 2012 og Allan endnu ikke kan 

sige hvor længe han bliver, da han er pt. i 

gang med Master projekt på DTU og forven-

ter at afslutte hans uddannelse inden for 

nær fremtid. 

Mikkel har tidligere sidder på Kasserer po-

sten hos K-Net i 2010 og 2011, men går af i 

2012 på grund af udlandsophold i vinteren 

2012-2013. 

Bilag 8i - kontingentstigning hos K-Net 

Fremsat af Mikkel, Repræsentant for K-Net 

 

Resume: 

K-Net planlægger at hæve kontingentet for 

internet til 16,50 kr. pr. 1.1.2013. Stigningen 

på 2,- kr skal gå til K-Net's kommende drift, 

da man regner med at udvide til at eje alt 

udstyr ud til brugerne, med undtagelse af 

fiber forbindelserne mellem kollegierne. 

Udbydende: 

K-Net kan ikke på nuværende tidspunkt sige 

om der kommer flere stigninger pga. hævede 

udgifter til nuværende underleverandører, 

men at disse vil komme oven i den nuværen-

de varslede stigning, såfremt det sker. 

(Ligesom vi har set det i 2011) 

K-Net planlægger at hæve udgifterne til 

nyindkøb og senere henlæggelserne til den 

indkøbte udstyr, således at de ligeså stille 

opkøber netværket på de enkle kollegier, der 

vil sige i første omgang kun hardware og 

ikke kabler og fibre. 

Dette gør man for at hæve standarden hos 

alle kollegierne og sikre en bedre vidensde-

ling i mellem kollegierne. Og i sidste ende vil 

K-Net komme til at operere mere og mere 

som en rigtig ISP. Og sikre en bedre service 

for brugerne. 

De enkle netgrupper rundt på kollegierne 

skal ikke nedlægges, men blive en del af K-

Net drift og kunne servicere hele K-Net med 

den erfaring den enkle har at tilbyde udover 

at være tilstede på de enkle kollegier og 

servicer disses brugere lokalt. 

Nedstemmes dette forslag på et Beboermøde 

på et kollegium kan K-Net vælge mellem to 

løsninger: 

At nedlægge forbindelsen til det enkle kolle-

gium eller at afvise forslaget. Den første 

mulighed kommer kun på tale hvis et mini-

mum af K-Nets 11 medlemmer afviser forsla-

get, mens mulighed to bliver taget i brug 

såfremt et flertal af medlemmerne afviser 

forslaget. Med medlemmer menes medlems-

kollegierne: POP, Ostenfeld, Trørød, Viggo 

Jarls, AKK, AKA, Kampsax, VKR, NYK, 

WDK og PBK. 
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gode værktøjer, så man igen kan få 

noget ud af at være medlem,” forkla-

rer Jesper. 

Da værktøjet har været dyrt at ind-

købe, vil Jesper og Andreas også 

sikre sig, at det bliver brugt rigtigt – 

og ikke forsvinder. Derfor tjekker de 

værktøjet en gang om ugen, og hvis 

der mangler noget, tjekker de op på, 

hvem der har brugt cykelværkste-

det. 

”Hvis man ser, der mangler noget 

værktøj, må man gerne sende en 

mail til en af os med det samme,” 

siger Jesper. ” 

I øjeblikket er der omkring 40-50 

medlemmer i cykelværkstedet, og 

Jesper håber på at få endnu flere i 

den kommende tid. Han opfordrer 

også nye medlemmer til at skrive til 

ham på jesper.madsen87@gmail. 

com, hvis man vil have en introduk-

tion til cykelværkstedet eller brugen 

af værktøjet, eller hvis man har et 

konkret problem med sin cykel. 

Indmelding i cykelværkstedet sker 

hos Lars Kaj. 

Cecilie, D5 

I efteråret gik formand Jesper, C38, 

og næstformand Andreas, D52, i 

gang med at rydde op i cykelværkste-

det, der i en lang periode havde væ-

ret stort set ubrugeligt som værksted. 

Efter mange timers hårdt arbejde, 

kassering af op mod 25 cykler og 

omfattende indkøb af nyt værktøj 

stod cykelværkstedet igen klar til 

brug. Og den 21. februar holdt de to 

forgangsmænd så informationsmøde 

for alle interesserede. 

Klokken er lidt over syv, da den før-

ste kollegianer træder ind ad døren 

til cykelværkstedet i LM-kælderen, 

og i løbet af den næste time kommer 

5-6 stykker mere til. De fleste er nye 

medlemmer, der lige vil have et kig 

på, hvad der er af muligheder i cy-

kelværkstedet, mens andre kommer 

med konkrete spørgsmål til deres 

cyklers ve og vel. Jesper og Andreas 

fortæller om det nyindkøbte værk-

tøj, de generelle regler for brug af 

cykelværkstedet og hjælper med 

gode råd til, hvordan man lapper en 

cykel og strammer en kæde. 

”Vi har en stor interesse for cykler 

selv og hjælper gerne, hvis vi kan,” 

fortæller Jesper og tilføjer med et 

smil. ”Vi lapper ikke din cykel for 

dig, men du er altid velkommen til 

at spørge os til råds.” 

Jesper og Andreas arbejder begge 

hos Jupiter Cykler ved Lyngby stati-

on og har derfor erfaring med og 

viden om reparation af cykler. Der-

for er det også vigtigt for dem, at 

kollegiet får et ordentligt cykelværk-

sted – for der er mange penge at 

spare ved at reparere de mest sim-

ple ting selv. 

”Før vi gik i gang med oprydningen, 

var cykelværkstedet ikke meget 

værd. Men nu har vi købt en række 

Til informationsmøde i cykelværkstedet 

FC Nybro chicks 

Kollegiets nyoprettede pigehold 

vokser med lynende hast, og der er 

nu 18 piger tilmeldt.  

Selvom sæsonen ikke er i gang end-

nu, er holdet allerede gået i gang 

med træningen. Foreløbig træner 

pigerne med Bagsværds pigehold på 

Bagsværd Stadion mandage kl. 19 

på kunstgræs og onsdage kl. 19.45 

indendørs og på kunstgræs.  

Alle nye piger er meget velkomne til 

at melde sig ind under fanerne en-

ten via facebook eller per mail til 

Maria på fututte@hotmail.com eller 

Claes på claes_scherwin@sol.dk. 

Niveauet spænder fra nybegyndere 

til rutinerede, så alle kan være med. 

Kampprogrammet bliver snart of-

fentliggjort, og indtil da kan du tjek-

ke Facebookgruppen ’F.C. Nybro 

chicks’. 

Cecilie, D5 

Det nyindkøbte værktøj 

Jesper og Andreas hjælper gerne til med gode råd, hvis cyklen skal laves. 

mailto:jesper.madsen87@gmail.com
mailto:jesper.madsen87@gmail.com


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  Amanda, A21 

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 

 

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: Amanda, A21 

 

Daglig leder: Thomas, C22 

Administration 

Kasserer 

Anna, M45 

anna@nyengaard.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    Lasse, C21 

     

GH-lige       

          

JK-ulige     Mikkel, J21 

          

JK-lige       Maria, J34  

     

LM-ulige     Christian, M61 

       Qi, M41 (sup.)  

LM-lige        

           

NO-ulige     Lærke, N37 

       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) 

Årstidens madopskrifter - marts 2012  

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilken måleenhed bruges til 

at opgøre sværhedsgraden af 

en tekst? 

 

I hvilken behandlingsform 

anvendes tryk under fødderne 

på patienten? 

 

Hvilken sangerinde havde 

tilnavnet ’Spurven’? 

Hvad kaldes læren om kom-

primeret luft? 

Hvilken dag fejres det, at Je-

sus blev hilst velkommen i 

Jerusalem med palmegrene? 

Dagene bliver lysere og længere. 

Vintergrønsagerne er ved at være 

slut, og vi kan glæde os til forårets 

nye friske spæde skud. Indtil de får 

rigtigt fat må vi supplerer kosten 

med "det grønne drys". 

Brug i denne måned  

PORRE 

Porre er  en ofte overset  grønsag, 

som af mange  kun bruges til at give 

smag i supper og gryderetter. I vir-

keligheden er porren en ualminde-

lig  lækker grønsag  med  mange  

anvendelsesmuligheder. Er der por-

rer i huset  har man  altid et måltid  

mad.   

Der findes et stort  udvalg  af  sor-

ter  i forskellige dimensioner. Ens 

for dem alle er, at alt på en porre  

kan bruges,  såvel det  hvide "skaft"  

som de  grønne blade. Porrer mæt-

ter godt og giver  C-vitamin  og fibre 

til kosten. Udover i suppe og sam-

menkogte retter er den fin at grati-

nere, farsere og bruge rå i salater. 

PERSILLE   

Persille er den  mest brugte kryd-

derurt  og  har derved stor betyd-

ning i  madlavningen. Der er to ty-

per havepersille: den glatbladede, 

som er nem-

mest  at ren-

gøre, og den 

krusbladede, 

som  har  den  

kraftigste   

smag.  Både  

stængler  og  

blade indehol-

der   æterisk   olie,   som  giver   

persillen   dens karakteristiske duft 

og  smag. Persille anvendes frisk-

hakket i kolde saucer, i retter med 

fisk, grønsager, fars m.m eller blot 

som " det grønne drys" over kogte 

kartofler eller som farvepift til en 

lidt  bleg ret. Det  daglige  grønne 

drys giver et  godt tilskud  af A- og  

C- vitamin  samt mineralet jern. 

FLADFISK 

Skrubbe, rødspætte,  ising, rødtunge 

og søtunge er  alle  saltvandsfisk,  

som  fås 

det  me-

ste  af  

året.  De  

forhand-

les hele  

eller som  

f i l e t e r . 

Fladfisk har  magert og fint kød, 

som  er rigt på protein  og indeholder 

mineralerne natrium og kalium. 

Fladfisk er let og sund  mad, som kan 

varieres efter årstid, humør og pen-

gepung. Fladfisk behøver meget lidt 

varmebehandling. Den skal blot ste-

ges eller dampes nogle minutter. 

Tjek på hjemmesiden efter martsop-

skrifter, hvis du er sulten efter mere. 

Fra www.sundmad.net 


