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   NybroTidende 

NY CYKELPARKERING FORAN NO OG ST - cyklisterne på Nybrogård Kollegiet får nu 
bedre parkeringsmuligheder. Lars Kaj og De Blå Mænd er ved at lave cykelparke-
ringsområder foran bygningerne. En af grundene til, at der er blevet lavet fliseområde 
til cyklerne, er, at De Blå Mænd bruger unødig meget tid på at skulle flytte parkerede 
cykler væk fra græsarealerne, når de skal slå græs. Det problem løses med de nye fliser 
- og cyklisterne kan nu parkere lige foran deres gang. 

December 2009 

KØKKENHYGIEJNEKONTROL: BE-
SØG PÅ EF, GH OG NO - Nu er 
det tredje måned med vurdering 
af den generelle hygiejne på fæl-
leskøkkenerne her på kollegiet. Er 
det mon dit køkken, der står for 
tur?            Side 4 og 5 

KLIMA: NYE VARMEMÅLERE PÅ 
ALLE RADIATORER - Der er kommet 
nye, individuelle varmemålere på 
alle kollegiets radiatorer, og det har 
affødt en debat om, hvordan vi kan 
redde klimaet og samtidig spare 
penge. Læs mere.           Side 6 og 7 

KÆLDERCAFÉENS 20 ÅRS JUBILÆ-

UM - Lørdag d. 21. november holdt 
KælderCaféen jubilæumsfest med 
pokerspil og dans til den lyse mor-
gen. Læs mere om festen og se, 
hvem der mon vandt pokerturne-
ringen.                           Side 8 og 9                 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

HUSK  
BEBOERMØDE  

ONSDAG D. 2/12-2009 
KL. 19:00  

I GH-KÆLDEREN! 

ALLE BEBOERE ER 
VELKOMNE! 

 

Beboerrådsmøde 

Onsdag d. 2/12-2009 
I GH-Kælderen 

Umiddelbart efter  
Beboermødet 

 

 

NY MANUAL  
TIL  

NYBROFESTIVAL 
(Læs mere på s. 2) 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Til sidste Beboerrådsmøde oplyste 
Lars Kaj om, at der snart ville kom-
me nye, forbedrede låse på cykelsku-
rerne på kollegiet. Dette skulle gerne 
forhindre tyverier af cykler, fordi 
døren ikke har været lukket eller 
fordi man let kan bryde låsen op.  

De nye låse vil kræve en udskiftning 
af nøgler, så alle beboere skal kom-
me ned til kontoret med deres gamle 
cykelnøgle og få den skiftet til en ny 
nøgle. Hvornår dette skal ske, vil 
der dog komme nærmere informati-
on om.  

Lars Kaj og De Blå Mænd har dog 
allerede forbedret cykelskurene ved 

at sætte en ny fjeder i døren, så den 
lukker af sig selv. På den måde und-
går vi, at der kommer ubudne gæ-
ster i vores cykelskur, hvis vi glem-
mer at smække døren helt. 

For en måneds tid siden var der fak-
tisk tyveri i ABCD-cykelskuret. Her 
blev tre nye cykler stjålet ved højlys 
dag af tre personer. Husk derfor 
altid at sørge for, at døren til cykel-
skuret rent faktisk smækker, når du 
går derfra. På den måde kan vores 
cykler placeres i cykelskuret fri for 
regn og slud uden frygt for, at den 
er væk næste gang, man kommer ud 
i cykelskuret efter den.   

Cecilie, D-5 

Der er tradition for, at bestyrelses-
formanden er en af de to kollegiane-
re i bestyrelsen, og i sager med 
stemmelighed har for-
mandens stemme den 
afgørende vægt. 

For tiden sidder Mikkel 
Ørum Wahlgreen og 
Søren Rosdahl Jensen i 
bestyrelsen, og Mikkel 
er udpeget som formand. Næste 
gang der er valg til bestyrelsen er 
på Beboermødet d. 2/12 2009, hvor 
Mikkel er på valg og gerne vil stille 
op til endnu en periode. Desuden er 
det muligt at overtage Sørens post, 
idet han gerne vil stoppe i bestyrel-
sen, hvis der er en anden, som har 
lyst til at tage over. Derudover er 
der to suppleantposter på valg. Her 
vælges man for en 1-årig periode. 

Kollegiet er en selvejende institu-
tion som administreres af en besty-
relse. Bestyrelsen sidder med det 
overordnede ansvar for kollegiets 
drift og har ansvaret for at lægge 
budget og lave regnskab, som ind-
berettes til Gladsaxe kommune. 
Til at forestå driften af kollegiet 
har bestyrelsen ansat KAB. 

Bestyrelsen består af seks med-
lemmer, hvoraf de to er udpegede 
af uddannelsesinstitutionerne i 
området (den ene er fra KU og den 
anden fra DTU). Andre to medlem-
mer er udpegede af kommunalbe-
styrelsen, og de sidste to er valgt 
blandt beboerne på kollegiet. De to 
kollegianere sidder i bestyrelsen 
for en 2-årig periode og er på valg 
på skift, således at der er en på 
valg hvert år. 

Hvis man har interesse for fore-
ningsarbejde o.l. kan det anbefales 
at stille op til bestyrelsen enten 

som ordinært med-
lem eller som sup-
pleant. Det giver et 
indblik i, hvordan en 
stor boligforening/et 
kollegium drives – 
og det er en god erfa-

ring at have på CV'et. 

Hvis du er interesseret i at stille op 
til bestyrelsen eller vil vide mere, 
er du velkommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen 

Mikkel Ø. Wahlgreen  
Bestyrelsesformand 

Søren Rosdahl Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

Nye låse på cykelskure 

Bestyrelsens arbejde 
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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. 

»Næste gang der er 
valg til bestyrelsen 
er på Beboermødet 

d. 2/12 2009. 

Ny manual til NybroFestival 

Nu er det snart ved at være tid til, 
at planlægningen af det kommende 
års NybroFestival skal påbegyndes. 
Før har det været sådan, at man 
hvert år har startet forfra med ideer 
og fremgangsmåder. Men det behø-
ves ikke i år! Sidste års festival-
gruppe har nemlig samlet deres tan-
ker og råd i en manual, som er til-
gængelig for de nye festivalgrupper. 
Den vil blive fremvist til Beboer- 

rådsmødet. Den 
vil blive fremvist 
til Beboerråds-
mødet og derefter 
opbevaret i se-
kretariatet. For-
håbentlig vil det-
te skabe bedre og 
bedre festivaler fremover!  

Cecilie, D-5 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Søren B50, Lasse C23, 
Cecilie D5, Pernille D55, Maria 
E21, Julie H51, Mikkel J21, Line 
M1, Lasse M59, Camilla N31, Ma-
thias O5, Casper P18, Mia S03, Bo 
S30, Lars Kaj  

Afbud: Jonas D59, Scott, J31  

Ad 1) Mikkel valgt til ordstyrer  

Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt for sidste 
beboerrådsmøde  

Ad 4) Dagordenen godkendt  

Ad 5) Økonomi:  

Kassereren var ikke til stede, men 
det blev oplyst, at der pt. står 
205.219,67 kr. på NYK’s konto og 
111.595,64 kr. på Netværkgrup-
pens konto. NybroTidenes redaktør 
har ikke fået udbetalt løn efter 
sommerferien.  

Ad 6) Cykelskure: Den 1. december 
bliver der skiftet låse på alle cykel-
skurer. Den nye nøgle koster 100 
kr. i depositum. Når den gamle 
nøgle afleveres, får man de 50 kr. 
tilbage, man har betalt i depositum 
for den.  

Ad 7) Der er intet nyt fra bestyrel-
sen  

Ad 8A) Kunstklubben søger om at 
bruge det gamle solariumrum i EF-
kælderen  

For: 9  
Imod: 0  
Blank: 0  

Ad 8B) Kunstklubben søger om 
1000 kr. til indretning af det nye 
lokale  

For: 9  
Imod: 0  
Blank: 0  

Ad 8C) Kunstklubben søger om en 
vaskekortlæser til lokalet  

For: 9  
Imod: 0  
Blank: 0  

Ad 8D) Kanolauget søger om 5000 
kr. til reparationer og nye indkøb  

For: 8  
Imod: 0  
Blank: 1  

Ad 8E) KælderCaféens regnskab 
for 3. kvartal  

Der mangler stadig mere overskue-
lighed i regnskabet. Der er for 
mange poster, hvor der er tvivl om, 
hvad beløbene helt præcist dækker 
over, og hvordan de skal tolkes. 
Hvis der ikke kommer mere styr på 
håndteringen af økonomien, er det 
blevet foreslået at KælderCaféen 
eventuelt må lukke midlertidigt 
indtil, der igen er kommet styr på 
det. Der skal kunne gøres rede for 
de store beløb, der mangler at blive 
indkrævet fra bartenderne og an-
dre store poster, som skaber forvir-
ring. For eftertiden skal regnska-
bet sendes ud til Beboerrådet inden 
mødet, så mødedeltagerne kan nå 
at sætte sig ind i regnskabet.  

Ad 8F) Der er indhentet 2 tilbud 
på at få trykt NybroTidende ude af 
huset for på den måde ikke at skul-
le investere i en meget dyr kopima-
skine.  

1. Ved tryk fra en butik i Lyngby 
koster det 6 kr. pr. A3 ark, 100 kr. i 
opstart, og det giver 3600-4000 kr. 
pr. gang, NybroTidende udkommer 

med et oplag på 200 eksemplarer.  

2. På internettet er der fundet en 
mulighed, hvor det koster 1100 kr. 
for et oplag på 200 eksemplarer, 
men der var ikke noget specifikt 
sideantal.  

Der bliver lavet et mere konkret 
forslag til næste gang, som der kan 
blive stemt for.  

Ad 9) Indvalg af nye medlemmer 
og suppleanter:  

Lasse C23 er ny suppleant for CD-
ulige.  

Ad 10) Evt.:  

Der er blevet efterspurgt lys ud 
mod stien ved CD-ulige, da der et 
par gange inden for den sidste må-
ned er observeret lurere.  

Der kom digitalt tv den 1. oktober i 
hele Danmark. Her på kollegiet kan 
der ikke umiddelbart blive lavet 
digitalt signal, så derfor bliver det 
digitale signal skiftet til analogt, 
som er det, der så sendes ud på kol-
legiet. Det bliver undersøgt, hvor-
dan vi kan få mere indflydelse på 
valg af kanaler til næste beboer-
rådsmøde.  

Brandtilsynet gik godt over hele 
kollegiet!  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 
er onsdag den 2. december 2009 
GH-kælderen. Det afholdes 
umiddelbart efter at Beboermø-
det er færdigt. Beboermødet 
starter kl. 19.  

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 tirsdag d. 3/11-2009 
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I den seneste måned har alle kolle-
giets beboere haft besøg af en mand 
fra ISTA Clorius, der satte såkaldte 
radiomålere på hver eneste radiator, 
så det nu er muligt at måle hver en-
kelt hustands eksakte varmeforbrug. 

Først var der el-renoveringen, hvor 
alle beboere skulle flytte ud af deres 
værelser i en uge for at få monteret 
en individuel el-måler og 
skiftet stikkontakter i 
hver husstand. For en lille 
måneds tid siden var tu-
ren så kommet til varme-
målerne, der skulle mon-
teres på alle radiatorer på 
hele kollegiet. Og det er 
ikke så få endda. På hvert 
almindeligt værelse er der en radia-
tor, mens der på de store værelser 
er to – en på værelset og en på bade-
værelset. I lejlighederne er det mere 
komplekst, for der er hele fem radia-
torer placeret hhv. i køkkenet, i gan-
gen, i hvert af de to værelser og på 
badeværelset. 

Måleren er en såkaldt radiomåler, 
der kan måles udefra. Det betyder, 

at man kan stå udenfor husstanden 
og aflæse målerne uden at behøve få 
adgang til de enkelte værelser eller 
lejligheder. Hver af de små målere 
skal sidde et bestemt sted på radia-
toren for at kunne måle varmefor-
bruget korrekt – midt på fra siden og 
¼ nede fra toppen. Sådan en varme-
måler er limet fast på radiatoren og 
holder i ca. 8 år, så der vil gå lang tid 
før Nybrogård Kollegiet behøver at få 
besøg af ISTA igen. 

Varmemålerne vil sammen med el-
målerne udregne vores samlede for-
brug pr. husstand pr. måned. Hvor-
dan og hvornår de helt præcist skal 
aflæses og afregnes, er endnu ikke 
oplyst, men mon ikke det bliver en-
gang i det nye år? 

Ligesom med elforbruget er det også 
muligt for os selv at følge med i vores 
varmeforbrug. Ved at trykke på 
knappen, der sidder på midten af 
varmemåleren, kan man se, hvor 
meget varme, der er løbet gennem 
radiatorerne i alt. For yderligere in-
struktion i aflæsning af varmemålere 
bedes man henvende sig hos Lars 
Kaj i åbningstiden. 

Og selvom man kan synes det er 
deprimerende at se varmen/ellen 
fosse ud af ens radiatorer eller elek-
triske apparater, viser statistikken, 
at vi bruger markant mindre strøm 
og varme, hvis vi selv kan følge med, 
end hvis vores forbrug er os ukendt. 
Mange kollegianere har sikkert for 
vane at åbne vinduerne uden at 
skrue ned for varmen først, men 
mon ikke de tænker mere over det, 
når det kan mærkes på deres næste 
regning? Lad os i hvert fald håbe, at 
det går den rigtige vej – lad det om 
ikke andet være Nybrogård Kollegi-
ets bidrag til klimakampen! 

Cecilie, D-5 

Hvad synes du om opmærksomhe-
den omkrig klimaproblemer, som 
fylder meget for tiden i mediebille-
det? 

Jeg synes, det 
er godt, at det 
er i fokus, da 
det er vigtigt! 
Jeg synes dog 
godt, det kan 
blive hysterisk 
til tider, og så er det jo svært at be-
vise videnskabeligt, hvad det ek-
sakt er, som gør at vores klode bli-
ver varmere med tiden. 

Hvordan kunne Nybrogård Kollegiet 
blive mere klimavenligt? 

Man kan sige at elinstallationerne 
og varmemålerne er et tiltag som 
både er en økonomisk, men også 
miljømæssig foranstaltning. Det 
kræver jo, at vi hver især - og på 
den måde faktisk kollektivt - bliver 

I forbindelse med installationen af 
de nye el- og varmemålere har Ju-
lie, N-29, sat sig for at finde ud, om 
det påvirker beboernes holdning til 
at spare, når de nu selv skal til at 
betale for deres forbrug. Her er 
hvad tre af dem sagde: 

Søren Peter Andersen, N-33: 

Hvad er din holdning til elinstalla-
tionerne og varmemålerne, som er 
blevet sat i værk her på Nybrogård 
Kollegiet? 

Jeg synes, det er fint, at der kom-
mer mere styr på, hvem der bruger 
hvad, og at man på den måde skal 
stå til regnskab for sit eget forbrug. 

Har det ført til en ændring af din 
livsstil? 

Nej, jeg levede også strøm- og var-
mesparsommeligt, før det blev in-
stalleret, men jeg bruger det, jeg 
har brug for at bruge, synes jeg. 

bedre til kun at bruge det, der er 
nødvendigt. Men det er de store 
virksomheders miljøtiltag, der ryk-

ker mest, da de konsu-
merer mere. Jeg tror, 
det kan rykke meget, 
hvis der tør tænkes 
abstrakt f.eks. hvis der 
bliver investeret i sol-
fangere på alle tage i 
landet. Men så skal der 
også puttes penge i det, 

og de skulle komme fra regeringens 
side. 

Anonym: 

Hvad er din holdning til elinstallati-
onerne og varmemålerne, som er 
blevet sat i værk her på Nybrogård 
Kollegiet? 

Jeg synes, det var fint nok, at det 
blev installeret, men jeg er faktisk 
lidt ligeglad. 

Fortsættes på side 7... 

KLIMA: Nye varmemålere på alle radiatorer 

KLIMA: Hvordan bliver Nybrogård mere klimavenlig? 
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»Jeg tror, det kan rykke 
meget, hvis der tør tænkes 
abstrakt f.eks. hvis der 

bliver investeret i solfange-
re på alle tage i landet.  



KLIMA: Make a change - save the Earth 

døgnet. Sluk derfor lyset, når du 
ikke er på dasset. Vil du være en 
supersparer, så kan du også vælge 
helt at lade være med at tænde ly-
set, når du skal lade vandet. 

Før du går på køkkenet, er det helt 
afgørende for din elregning, om du 
husker at slukke for el-slugerne på 
værelset. Hverken lys, computer 
eller fjernsyn får noget ud af at stå 
tændt, mens du er væk. Hjælp de 
andre på din gang med at få indbyg-
get de gode rutiner ved gentagne 
gange at spørge ind til, om de har 
husket at slukke for el-artiklerne på 
værelset. Tjek evt. ved at gå en tur 

rundt om blokken.  

Når alle har slukket ned på værel-
set, så kan I med god samvittighed 
tænde for fjernsynet på køkkenet og 
have en hyggelig aftenstund sam-
men ved eksempelvis at se Rabatten 
torsdag aften kl. 19.30 på DR1. 

Husk ved disse lejligheder at sluk-
ke al unødvendig lys, lukke døren 
og være parate til at gemme jer i 
tilfælde af, at licensmanden kom-
mer på uventet besøg.  

Mens der bliver set fjernsyn, kan 
det være, der er mad i ovnen. Tænd 
ikke ovnen før maden bliver sat ind 
og sluk de sidste 10 minutter for at 
bruge eftervarmen. Det forlænger 
ikke tiden mærkbart at indføre dis-
se rutiner. 

Når det igen er tid til at komme 
ned på værelset, er det også ved at 
være sengetid. Kan du ikke undvæ-
re at se fjernsyn, når du skal falde i 
søvn så husk at bruge sleep-
funktionen i stedet for at vågne op 
midt om natten badet i sved til ly-
den af en kontinuerlig hyletone og 
erfare, at fjernsynet og al lyset sta-
dig er tændt. 

Det kan være en svær og grænse-
overskridende proces at lære at 
sove uden at have lyset tændt, men 
det giver respekt hos vennerne, og 
det fremgår tydeligt af elregningen. 
Kan du blive bange, når du vågner i 
mørke om natten eller skal op og 
tisse, anbefaler vi, at du har en lyg-
te med håndsving liggende på nat-
bordet, så det CO2-neutrale lys al-
tid er ved hånden. 

Og når du så skal vaske tøj, bliver 
du også ren uden brug af kogevask. 
Og husk så for pokker at hænge 
tøjet op udenfor eller på værelset. 
At tørre tøjet i tørretumbleren spa-
rer dig ikke tid og slet ikke energi – 
den er meget bedre tjent som urte-
potteskjuler til din stuebirk, som 
helt sikkert vil gøre dig CO2-
neutral under din livsstilsændring. 
Ikke mere lort herfra – tilbage til 
studiet!                              CD-ulige 

Så er det tid til at lære at spare på 
strømmen! Den 1. januar 2009 skal 
alle beboere betale for deres eget 
strømforbrug. Den skyhøje pris af 
1,60 kr. pr. kWh kan hurtigt blive 
dyr, hvis ikke man tænker over, 
hvordan man kan spare på energi-
forbruget. Udover at skabe mere 
luft i økonomien er du med til at 
sørge for, at der er strøm tilbage til 
dine børn, børnebørn, oldebørn og… 
Så hiv stikket ud og slå et slag for 
den synkende skude. 

Det første, man skal gøre, er at mu-
ge ud i overflødigt el-skrot på væ-
relset. For at vurdere hvad der er 
bedst at skrotte, kan det anbefales 
at få fat i en effektmåler, så strøm-
forbruget kan bestemmes for det 
forskellige udstyr. 

Det næste, du skal gøre, er at an-
skaffe dig en lun sweater, så du 
ikke behøver at have lys tændt som 
varmekilde. Dette sparetip kan og-
så bruges, når der skal spares på 
varmen. Dobbelt op på bonus! Stea-
rinlys kan være løsningen på ikke 
at komme til at fryse, og det skaber 
samtidig hygge og romantik på væ-
relset. 

Det anbefales, at computer og mo-
biltelefoner lades op på DTU, KU 
eller hvor du nu studerer, og har 
man brug for at arbejde længe, så 
skal strømmen først tilsluttes efter 
midnat, hvor det er billigere. Bru-
ges opladere hjemme på værelset, 
skal de hives ud af stikket, når de 
ikke er i brug. 

Hvis der for alvor skal sættes sy-
stem i dit elforbrug så invester i en 
strømspareskinne, så alt slukker 
helt, når du ikke er hjemme.  Lyset 
på badeværelset er en meget over-
flødig energisluger i mange timer af 
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CD-uliges 15 sparetips 

1: anskaf en effektmåler 
2: prioriter mellem dine el-apparater 
3: Byt elektrisk lys og varme ud med   
    stearinlys og lun sweater 
4: lad computer og mobil op på studiet 
5: invester i en strømspareskinne 
6: gå på toilettet i mørke 
7: sluk alt når du forlader værelset 
8: se fjernsyn sammen 
9: sluk unødigt lys i køkkenet 
10: brug ovnens eftervarme 
11: brug sleep-funktion på tv/anlæg 
12: sov aldrig med lyset tændt 
13: anskaf en lygte med håndsving 
14: undgå kogevask 
15: hæng tøj til tørre 



Tredje omgang af køkkeninspektio-
nen på Nybrogård Kollegiet er vel-
overstået, og denne gang er der mil-
dest talt en usædvanlig dom i vente. 
Vi besøgte EF-lige, GH-ulige og NO-
lige en sen lørdag eftermiddag i no-
vember. Læs mere om, hvad der 
mødte os, herunder. 

EF-lige – opvasken gemt væk 

Højre køkken: Første stop på dagens 
inspektion var på EF-lige. Højre 
køkken så ved første øjekast ganske 
udmærket ud med kun en enkelt 
tallerken på køkkenbordet og ellers 
ryddeligt. Vores øjne faldt dog hur-
tigt på to 
pakker 
smør ved 
siden af 
den ene 
vask. Ved 
nærmere 
eftersyn 
viste det 
sig da også, at begge pakker var 
åbnede men ikke tomme. Man må 
håbe, at ejermanden smider sine 
smørpakker ud efterfølgende, da det 
ellers er direkte sundhedsskadeligt. 

I køleskabene så der overordnet set 
rent og pænt ud 
på nær et enkelt 
stykke rugbrød 
uden emballage 
og lidt gammelt 
grønt på selve 
køleskabsvæg-
gen. 

Venstre køkken: På det venstre køk-
ken var der ingen gammel opvask at 
spotte. Kogepladerne var lidt be-
skidte, men det var intet alvorligt. 
Det ene af køleskabene var ikke helt 
rent i bunden, men ellers så det 
godt ud. 

Vi opdagede dog en ret besynderlig 
ting på dette køkken. Det så ud til 
at al opvask var blevet sat udenfor 
på terrassen. Om det var efter et 

udendørsmåltid eller om nogen bare 
var blevet 
træt af op-
vask inden-
for vides 
ikke. Uan-
set hvad 
påvirker 
det ikke 
køkkenets 
standard på 
kort sigt, 
men vil på 
lang sigt ikke være en holdbar løs-
ning. 

EF-lige får en næsten glad 
smiley for deres standard, 
men de var tæt på at få en 
helt glad. 

GH-ulige – godt arbejde 

Venstre køkken: Derefter kom turen 
til GH-ulige, hvor vi i den grad blev 

mødt af 
et posi-
tivt syn. 
For at 
bryde 
vanen 
startede 

vi denne gang på det venstre køkken, 
og her var der ikke meget at sætte 
fingeren på. Der lå lidt krummer på 
bordet, men der var ingen for gam-
mel opvask eller mad stående frem-
me.  

Dog opdagede vi en kæmpe bunke 
med tomme flasker, der mildest talt 
lå hulter 
til bulter 
i det ene 
hjørne. 
Sådan et 
arrange-
ment er 
med til 
at til-
trække 

bananfluer, men det er ikke den 
værste hygiejnesynder. Køleskabene 
var gene-
relt fine, 
om end 
der i det 
ene var 
en gryde 
med mad-
rester. 

Højre køkken: Det højre køkken var 
ligeledes 
pænt og ny-
deligt. Også 
her var der 
krummer på 
bordet, men 
ellers ikke 

noget at løfte pegefingeren over. Om 
det var damen fra 
M!, der har fået 
fyrene til at rydde 
så pænt op, vides 
ikke. Men det vir-
ker! Køleskabene 
var overraskende 
rene – også i bun-
den. 

Godt gået af GH-ulige! En 
helt glad smiley gives her-
med for det fine arbejde. 

 

NO-lige – åbne skraldespands-
poser 

Højre køkken: På NO-lige gik vi igen 
tilbage til 
vores højre-
venstre 
rækkefølge, 
og startede 
på det højre 
køkken. 
Her var der 
heller ikke 
meget at komme efter.  

Fortsættes på næste side... 

Køkkenhygiejnekontrol i november: besøg på EF, GH og NO 
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I kontrollen af de enkelte køkkener, benytter vi os af Fødevarestyrelsens 
smiley-ordning. På den måde kan alle beboere se, om deres køkken over-

holder de gældende krav for fødevarehygiejne. 



Fortsat fra forrige side… 

Der stod lidt service til tørre i tørre-
stativet, og så stod der en skål midt 
på køkkenbordet, men ellers var 
der ryddet. Et godt initiativ på det-
te køkken 
var den 
store reol 
til alle 
krydderier, 
toastma-
skiner og 
brødkurve. 
På den må-
de undgår 
mand, at 
det står og 
optager 
plads på fx 
køkkenbor-
det. I køle-
skabene 
stod der flere madrester uden låg 
eller i fad med sølvpapir, og bunden 
af køleskabene var ikke helt ren. På 
hylden over komfurerne har gangen 
fået samlet sig en hel masse tomme 
– eller næsten tomme – flasker, der 
godt kan tiltrække bananfluer, men 
som også får det til at ligne et va-
skeægte kollegiekøkken.  

En ting til at trække bedømmelsen 
ned var dog den åbne skraldespand 
til sorte sække. 
Her er der frit 
udsyn til al-
skens skrald og 
låget så ikke ud 
til at have væ-
ret brugt for 
nylig. 

Venstre køkken: På venstre køkken 
oplevede vi dagens værste opvask. 
På køkkenbordet stod der en hel del 
brugte glas og en masse tallerkener, 

der ikke 
tyder på 
kun én syn-
der. Dette 
trækker 
desværre 
ned i den 
samlede 

bedømmelse. Også på dette køkken 
bruger de sorte sække til skraldepo-

ser. Dette er 
smart, fordi 
man derved 
undgår at skul-
le løbe i pen-
dulfart mellem 
køkken og con-
tainer, men det 
er samtidig ret 
uhygiejnisk, 
hvis ikke den 
sorte sæk på 
en eller anden måde kan lukkes til. 
Flere af køleskabene havde madre-

ster med sølvpapir 
over, og i bunden 
og på enkelte hyl-
der var der lidt 
beskidt. 

På grund af den store opvask og de 
åbne skraldespande kan vi kun give 
NO-lige en næsten glad 
smiley. Den er dog ikke 
ligeså glad som den, vi 
gav til EF-lige. 

Det var køkkeninspektionen for den-
ne gang. Læs med i næste nummer, 
når vi besøger tre nye gange og seks 
nye kollegiekøkkener. 

Cecilie, D-5 

tror jeg, er svært. Men forhåbentlig 
vil det ske med tiden. 

Camilla Ebert, N-31: 

Hvad er din holdning til elinstalla-
tionerne og varmemålerne, som er 
blevet sat i værk her på Nybro-
gård Kollegiet? 

Jeg synes, det er ok, især hvis det 
også kan føre til en nedsættelse 
af huslejen for mit vedkommen-
de. 
Jeg talte med manden, der instal-
lerede varmemålerne på vores 

radiatorer, og han fortalte, at på 
mange værelser er var-
men skruet helt op og 
vinduet åbent (på 
hasp). Jeg håber, at 
installationerne kan få 
folk til at undgå sådan-
ne ting. 

Har det ført til en ændring af din 
livsstil? 

Jeg slukker alt, når jeg forlader 
værelset. Det gjorde jeg ikke i sam-
me grad før installationerne. 

Hvad synes du om opmærksomheden 
omkrig klimaproblemer, som fylder 
meget for tiden i mediebilledet? 

Det er synd, at landene ikke kan 
blive enige. Og så synes jeg, at Dan-
mark burde gøre mere. 

Hvordan kunne Nybrogård Kollegiet 
blive mere klimavenligt? 

Som enkeltperson, synes jeg, at jeg 
gør det, jeg kan. Jeg tager offentlig 
transport, tænker over mit el- og 
varmeforbrug, og tager ikke timelan-
ge bade. 
På vores køkken har vi forstøvere 

med fortyndet opvaske-
middel. Det er både en 
miljøforskånelse, men 
også en pengebesparelse. 
Jeg synes det er ærgerligt 
f.eks. at vi får så mange 
reklamer, der alligevel 

ligger og flyder for enden af gangen. 
Det er spild af ressourcer. En rekla-
me af hver til hvert køkken, ville 
være mere end nok. 

Julie, N-29 

Fortsat fra side 4… 

Har det ført til en ændring af din 
livsstil? 

Nej, jeg lever som jeg gjorde før. 

Hvad synes du om opmærksomhe-
den omkrig 
klimaproble-
mer, som fyl-
der meget for 
tiden i medie-
billedet? 

Det, jeg synes 
kan være "farligt", er, når man føler 
sig påduttet at leve på en bestemt 
måde. Motivationen til at leve mil-
jøvenligt skal komme indefra, men 
det er godt at få gode ideer, som 
kan inspirere. 

Hvordan kunne Nybrogård Kollegi-
et blive mere klimavenligt? 

Vi er da allerede godt på vej. Det 
kræver jo en holdningsændring hos 
alle mennesker på kloden (især i 
den vestlige verden), og så skal 
holdningerne gerne munde ud i 
handlinger med omtanke, og det 
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»Det, jeg synes kan 
være "farligt", er, 
når man føler sig 
påduttet at leve på 
en bestemt måde.  

»På mange værel-
ser er varmen skruet 
helt op og vinduet 
åbent (på hasp).  



Kl. 19 i GH-kælderen  

Dagsorden for beboermødet:  

1) Valg af ordstyrer  

2) Aflæggelse af Beboerrådets beret-
ning for det forløbne år  

3) Fremlæggelse af institutionens 
regnskab for det forløbne driftsår til 
godkendelse  

4) Valg af medlemmer til bestyrel-
sen, formand for Beboerrådet og 
øvrige Beboerrådsmedlemmer samt 
suppleanter  

5) Evt. indkomne forslag. Disse skal 
være Beboerrådet i hænde senest 5 
dage før mødet  

5A) Rettelser og tilføjelser til ny 
husorden, Kontakt cfr@kab-bolig.dk 
for mere info. Spørg efter forholds-
regler ved brand og regler angående 
adgang i gårdspladserne bag bom-
men.  

6) Evt.  

Dagsorden for beboerråds-
mødet:  

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) Løbekonkurrence søger om 
2762,25 kr. som støtte til løbe T-
shirts efter 50 kr. i brugerbetaling  

B) Ekstra-ordinær aflønning af Kæl-
derCaféens kasserer / alternativt at 
der hyres en uddannet revisor til at 
se KælderCaféens regnskab igennem  

C) Beslutning om KælderCaféens 
fremtid  

D) Endelig evaluering fra Nybro-
Festivalen 2009  

E) Ny kopimaskine, forskellige for-
slag ved Bo, S30  

Tilbud 1. Lasertryk koster ca. 
3731,25 ex moms og levering med 
postdanmark. ved oplæg på 200 stk. 
Det inkluderer et hæfte på 16 sider i 

A4 format med farvetryk på begge 
sider. Der er et startgebyr på 50 kr.  

Tilbud 2. Fotohandleren på Lyngby 
st. koster ca. 4600 inkl. moms og 
deres egen chauffør, ved oplæg på 
200 stk. Det inkluderer et hæfte på 
16 sider i A3 format der er foldet 
med farvetryk på begge sider. Der er 
et startgebyr på 100 kr.  

F) Status på kollegiets tv-kanaler og 
mulige fremtidige løsninger, ved 
Mikkel J21  

G) Kunstklubben søger om 5-10.000 
kr. til installation af en håndvask  

H) Kunstklubben søger om 4000 kr. 
til indretning  

I) Ny Nøgleperson søges. Det kræver 
ren straffeattest og henvendelse til 
Beboerrådsformanden at blive ansat 
som Nøgleperson.  

9) Evt.  

10) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske til Pernille, D-
55, senest tirsdag den 1. december.  

Vel mødt  

lagt. 

De 12 spillere var: 
Peter (PR-ulige) 
Andreas (ST-lige) 
Nikolaj (reserve) 
Georgas (GH-lige) 
Narcis (CD-lige) 
Daniel (NO-lige) 
Thomas (CD-lige) 
Nikola (PR-lige) 
Martas (LM-ulige) 
Christoffer (LM-lige) 
Thomas (AB-ulige) 
Ukendt (AB-ulige) 

De 12 spillere var 
fordelt på to borde 
med hver sin dealer. 
Dealeren var headhuntet udefra, så 
der ikke var mulighed for ”venne”-

Lørdag d. 21. november var der 
lagt op til et brag af en fest, da Kæl-
derCaféen fejrede sit 20 års jubilæ-
um. Arrangørerne havde planlagt 
en pokerturnering først på aftenen 
og hyret DJ til at underholde gæ-
sterne til den lyse morgen, og mange 
gæster kom forbi og festede med. 
Læs mere om festens forløb her. 

Aftenen startede med en pokertur-
nering, hvor repræsentanter for 
gangene skulle dyste mod hinan-
den. Fremmødet var ret godt, da 12 
repræsentanter ud af 18 mulige 
havde tilmeldt sig. Desværre var 
der en af deltagerne, der aldrig 
dukkede op, men arrangørerne fik 
hurtigt fat i en erstatning, så tur-
neringen kunne forløbe som plan-

tjenester under bordet. Før spillet 
kunne begynde, skulle 
hver deltager trække et 
kort for at finde sin 
plads. På den måde blev 
det helt tilfældigt, hvor 
folk blev placeret. 

Finalisterne fundet 

Turneringen begyndte 
omkring halv ni, og efter 
en times tid var de første 
tre deltagere klar til fina-
len. Det foregik sådan at 
hvert af de to borde hav-
de seks deltagere til at 
starte med. Når der var 

tre deltagere tilbage ved hvert bord, 
gik de seks videre til finalen. 

Fortsættes på næste side...  

Indkaldelse til Beboermøde og Beboerrådsmøde 
Onsdag d. 2. december 2009 

KælderCaféens 20 års jubilæum 
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Fortsat fra forrige side… 

Det andet bord lod dog vente på sig, 
og efter halvanden time var der 
stadig fire tilbage. For ikke at 
trække turneringen i langdrag måt-
te arrangørerne skære igennem, og 
den med færrest jetoner røg ud. 
Finalen blev udspillet imellem Pe-
ter, Andreas, Nikolaj, Thomas 
(CD), Nikola og Mar-
tas. Da spillet sluttede 
omkring 22.30 var vin-
deren fundet. Det blev 
Andreas, ST-lige, der 
også kalder sig for 
”Jokeren”. Stort tillyk-
ke til ham! 
Præmien var en flaske 
sprut og sodavand, som 
han kunne dele med 
gangen. Derudover fik 
han til sig selv et gave-
kort til Lyngby Stor-
center på 100 kr. Som en af arran-
gørerne, Maria, sagde efterfølgen-
de: ”Det var det eneste, som alle 
ville kunne bruge lige godt.” 
Under selve pokerturneringen var 
der ikke så mange gæster. De fleste 
kom dryssende efter kl. 23, men der 
kom også mange gæster – også folk, 
der ikke plejede at være i baren. 
Mange var i fint tøj, selvom det pri-
mært var mændene. I det hele ta-
get har den efterfølgende feedback 
ifølge arrangørerne været ganske 
positiv. Festen lukkede og slukkede 
kl. 5.30 efter en lang nat med mas-
ser af dans og fest. 

Kortslutning i baren 

KælderCaféen havde dog et lille 
uheld ud på aftenen. Nogle lednin-
ger var kortsluttet, så der var 
strømafbrydelse i hele baren i om-
kring tre kvarter. Heldigvis påvir-
kede det ikke strømmen i resten af 

lokalet, så der var stadig musik til 
gæsterne. Bartenderne måtte dog 
finde nattesynet frem, for der skulle 
serveres drinks i lyset af stearinlys 
indtil elektrikeren kom og lavede 
det. 

Denne aften havde KælderCaféen 
lavet lidt om i forhold til traditionel-
le fester. Der var lavet ny indgang og 
den gamle indgang var overdækket 
med pavillon, presenninger og var-
meblæsere, så rygerne kunne stå 
derude uden at fryse alt for meget. 
Derudover var der to ekstra barer – 
en udenfor under pavillonen med 
fadølsanlæg og en i lokalet med fod-
boldbordet. Den sidste af slagsen var 
sponseret af somersby og havde der-
for egen bartenderinde, der solgte 
barens somersby til de tørstige kolle-
gianere. 

Entre og garderobe 

Et andet koncept, der var nyt, var 
prisen på indgang. Normalt er det 
ganske gratis at besøge KælderCafé-
en, men på grund af frygt for under-
skud havde arrangørerne set sig 
nødsaget til i sidste øjeblik at indføre 
entre på 10 kr. til indgang og garde-
robe. Mange var overraskede, men 
betalte dog de 10 kr. uden større 
protester. Og på den måde lykkedes 
det KælderCaféen at komme ud fra 
festen med et beskedent overskud. 
Garderoben var dog et hit og blev 
flittigt brugt, så måske det kunne 
være en mulighed fremover? 
Aftenen forløb roligt og uden ballade, 
og de seks bartendere og to vagter 
var generelt tilfredse med stemnin-
gen hele aftenen. Alt i alt blev jubi-
læumsfesten altså et hit – og så kan 
man jo allerede nu glæde sig til de-
res 25 års jubilæum i fremtiden! 

Cecilie, D-5 
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Arrangementer i Kælder-
caféen for december: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ses i KælderCaféen………… 
Hvor ellers? 

SIDE 9 

Sidste åbning før juleferien:  
19. december 2009 

Åbningstider mellem jul og nytår 
vil blive annonceret på mail. 

HUSK! Åbent nytårsnat  
fra kl. 01.00 

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

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

”Jokeren”, 
vinder. 



Der er også en række praktiske 
ting, der er vigtige at huske i job-
bet som nøglemand: Når en nøgle-
person har låst en kollegianer ind 
på dennes værelse, skal kollegia-
neren dokumentere, at han/hun er 

værelsets lejer. 
Derudover skal 
den kollegianer, 
der er blevet låst 
ind på sit værelse, 
skrive under på, at 
han/hun er blevet 
låst ind. Nøgleper-
sonen skal til hver 

en tid føre og opbevare en liste 
med underskrifter fra de personer, 
som vedkommende har låst ind 
samt tilhørende dato. På den måde 
kan nøglepersonen dokumentere 
sine besøg på værelser. 

Er du blevet interesseret i jobbet, 
eller vil du gerne vide mere, så 
mød op til beboerrådsmødet ons-
dag d. 2. december ca. kl. 20 i GH-
Kælderen! Vi ses! 

Cecilie, D-5 

 

 

 

 

 

Da en af vores nuværende nøgle-
mænd stopper, er der brug for en 
ny, ansvarlig kollegianer til at 
overtage jobbet. Som nøglemand 
(eller –kvinde) har man ansvaret 
for at låse kollegianerne ind, hvis 
de har låst sig 
ude eller glemt 
deres nøgle – 
mod betaling. 
Derfor er det 
vigtigt, at du 
generelt set op-
holder dig me-
get på kollegiet, 
så det er nemt at få fat i dig.  

Du kan blive ringet op på alle tider 
af døgnet, og du bliver betalt for 
det antal gange, du hjælper en 
kollegianer. Hver gang en kollegia-
ner ringer til dig i dagtimerne (kl. 
9-21) skal de betale dig 50kr., og 
hver gang de ringer i aftentimerne 
og om natten (kl. 21-9) koster det 
dem 100 kr. Du er naturligvis ikke 
forpligtet til at møde op og låse op. 

Da jobbet som nøglemand giver 
adgang til hovednøglen, stilles der 
krav til ansættelsen. Man kan kun 
blive ansat som nøglemand, hvis 
man kan fremvise en ren straffeat-
test. Derudover skal man godken-
des af Beboerrådet, som også står 
for selve ansættelsen. 

For nogle uger siden oplevede flere 
beboere på CD-ulige, at der gik en 
mand rundt uden for deres vinduer 
efter mørkets frembrud.  

Da man spurgte ham, hvad han la-
vede der på det tidspunkt, forklare-
de han sig med, at han ventede på 
sin løbepartner. Denne historie 
fandt beboerne på CD-ulige dog ikke 
særlig pålidelig, og derfor har de nu 
bedt Lars Kaj undersøge, om det er 
muligt at få sat lamper op på ydersi-
derne af kollegiet som fx ved CD-
ulige.  

Hvis der er andre gange eller lejlig-
heder, der har følt sig generet af 
lignende begivenheder eller føler, 
der på deres side af kollegiet er for 
lidt lys, skal de henvende sig til 
Lars Kaj.  

Da der har været flere indbrud på 
Nybrogård, er det vigtigt, at der rap-
porteres til Lars Kaj, hvis man ople-
ver noget mistænkeligt. 

Dog skal dette ikke være en indika-
tor til at skabe panikstemning på 
kollegiet. Heldigvis er vi så heldige 
at have ret oplyste arealer, og fordi 
vi bor så mange på samme sted, kan 
vi alle sammen holde øjnene åbne. 

Cecilie, D-5 

Ny nøgleperson søges 
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Kæledyr i juletiden 

Skal du ud at rejse i juleferien, eller skal du være væk hjemmefra juleaften eller nytårsaften? Og 
har du et kæledyr, du helst ikke vil lade alene?  

Du kan trygt rejse, hvis du laver en aftale med mig. Jeg ser gerne efter dyret i flere dage af 
gangen, men eksempelvis nytårsaften kan vi sagtens lave en aftens-aftale. I anledning af højtiden 
ser jeg også efter og lufter hunde, hvis jeg inden er blevet introduceret for dyret og blevet accepte-
ret. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig! 

Line, M01 

Priser: 

Kattepasning pr. døgn: 50 kr. 

Pasning af dyr i bur pr. døgn: 50 kr. 

Hundeluftning eller tilsyn: 20 kr. 

»Som nøglemand (eller  
–kvinde) har man ansvaret for 
at låse kollegianerne ind, hvis 
de har låst sig ude eller glemt 
deres nøgle – mod betaling.  

Blottere på 
Nybrogård Kollegiet 



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 

SIDE 11    NYBROTIDENDE ÅRGANG  36 .  NR. 9 .   

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 
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-21 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
          

EF-ulige     Maria, E-21 
      Casper, E-15 (sup.)  

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Thomas, G-26 
          

JK-ulige     Scott, J-31 
      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         
     

LM-ulige     Philip, L-31 
       Lasse, M-59   

LM-lige        
           

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Julie, N-29 (sup.)  

NO-lige        

     

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        Bo, S-30 
           

Lejligheder 
C, D, G       Cecilie, D-5 
       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 
Morten, S-21 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 
pernillebacher@hotmail.com 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid tirsdag kl. 18-19 og 
torsdag kl. 20-21  
i GH-kælderen.        
Tlf: 4400 

 

Klagenævn 
Kontortid tirsdag 19-19:30 i 
GH-kælderen 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Netværkskontor 
Kontortid mandag 20-21 og 
torsdag 19-20 i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Søren, B-50  Allan, L-03 

Kunstklub  Havegruppen 
Julie, H-51  Mia, H-06 

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 

Filmklub  Fodboldklub 
Philip, L-31  Emil, D-5 
Lasse, M-59  Mark, C-21 

Service 
Nøgleordning   
Jon, M-3  Bordtennis/hockey 
Tlf: 46 97 (46 83) CD-Kælderen 

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 Trailer 
koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 
Kl. 21-9: kr. 100,- Mikkel, J-21  

KælderCaféen 
Formand  Daglig leder 
Bo, S-30  Christoffer, K-55  
Næstformand  Bestyrelsesmedl. 
Martin, T-51  Casper, B-18 
Kasserer  Udlejning og job 
Allan, B-55  spørg på mail 
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
Maria, E-21  Tlf: 4004      

Åbningstider 

Onsdag kun åbent, hvis det annonceres.  

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

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for udlejning til privatfester         
fredag og lørdag kl. 18-23. 

Den personlige side 

SIDE 11    NYBROTIDENDE ÅRGANG  36 .  NR. 9 .   

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) 

blenderen hurtigt nok? Der er mas-
ser af store og 
små spørgs-
mål, der kræ-
ver svar - og 
nogle af dem 
får vi helt sik-
kert inden jul. 
Hvis det altså bliver jul! 

DR1 kl. 19:30-20:00:  
Pagten 

Ved den første solopgang i julen må 
nissepigen Lyda søge skjul i skolens 
varme fyrrum sammen med sin far 
og storebror, mens hendes mor må 
forsøge at hindre den onde Iselin i 
at få magt over 
nisserne. På 
skolen lægger 
Lyda mærke til 
Malte, som også 
fornemmer hen-
des tilstedeværelse, selv om han 
ikke kan se hende. Malte har også 
rigeligt at se til med klassens hårde 
drenge, som venter på ham.  

Nu står december igen for døren, 
og det betyder julekalendere hver 
aften i 24 dage. Har du ikke helt 
fået på plads, hvilke julekalendere, 
der er på programmet i år, eller 
hvornår de bliver vist på de forskel-
lige kanaler, så kommer her et kort 
overblik. 

Ingen december uden julekalender – 
og der er både noget for voksne og 
barnlige sjæle! 

DR1 kl. 17:30-18:00:  
Julefandango - for de mindste 

TV2 kl. 17:40-18:00/22:50-23:10:  
Jul i den gamle trædemølle 
(julekalender for voksne) 

Ægteparret Berit og Flemming skal 
naturligvis holde jul sammen, men 
er der overhovedet noget at fejre? 
Og hvordan skal det hele foregå? 
Får de bagt? Eller sylter de det he-
le? Er der nisser på loftet? Og hvad 
med børnene? Hvad fejler Berit? Og 
magter Flemming at åbne låget på 

TV2 kl. 20:00-20:35:  
Jesus og Josefine 

"Et barn er født". For over 2000 år 
siden bliver en helt speciel dreng 
født i Bethlehem. Men ham har 
Josefine fra Danmark i 2003 ikke 
meget til overs for. 
Hun har nemlig 
fødselsdag på selve 
juleaften og kan 
aldrig få sin fød-
selsdag for sig selv. 
Så hjemme hos 
mor, far og lillebror Lukas er Jose-
fine den eneste, der ikke glæder sig 
til julen.  

DR2 kl. 23:00-23:10:  
Jul på Vesterbro 

Danny kommer hjem 
fra fængslet, og hele 
familien Stardust er 
samlet til jul. Men er 
alting, som det skal 
være?  

Cecilie, D-5 

Julekalendere 2009 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilken italiensk designvirk-
somhed har lavet ’Anna G. 
Corkscrew’ og ’Diabolix Bottle 
Opener’? 

 
Hvilken sygdom har navn 
efter det græske ord for spalt-
ning? 

Med hvilket hit brød den ty-
ske sangerinde Nena interna-
tionalt igennem i 1983? 

Hvilken metode måler hav-
dybde ved at opgøre tidsfor-
skellen mellem en udsendt 
lyd og dens ekko? 

Hvilken atletikdisciplin er 
den sidste i tikamp for mænd? 


