
Årgang  36. Nr. 7.  

   NybroTidende 

SÅ ER LEGEPLADSEN REVET NED - Efter diskussion om legepladsens fremtid på Bebo-

errådsmødet, blev det besluttet, at legepladsen skulle rives ned for at give plads til 

andre fællesaktiviteter som fx grillplads. I torsdags gik Ulrik, C-7 så i gang med ned-

rivningsarbejdet. Ulrik og Lars Kaj har lavet en aftale om, at han kan beholde lege-

pladsen, hvis han sørger for at få den taget ned. En aftale Ulriks 15 måneder gamle 

søn med sikkerhed er blevet rigtig glad for. Og vores gamle legeplads får nu et nyt 

hjem, når familien flytter i hus - selvom den lige har brug for en meget kærlig hånd 

Oktober 2009 

NY FILMKLUB OG KUNSTKLUB PÅ 
NYBROGÅRD KOLLEGIIET - I den 
seneste tid er der kommet en del 
nye klubber til, og i denne måneds 
NybroTidende kan du således læse 
om de to nyeste i flokken.  

            Side 4 og 5 

GOD KØKKENHYGIEJNE PÅ NYBRO-
GÅRD KOLLEGIETS FÆLLESKØKKE-
NER? - Læs om hygiejneinspektio-
nen på tre af kollegiets gange. Der 
var både gode og dårlige oplevelser, 
da vi inspicerede køleskabe, køkken-
borde og vaske.                

Side 6 og 7 

LØBEKONKURRENCEN NYBROLØBER 
2009 - Konkurrencen om at blive det 
mest løbende køn på Nybrogård har 
nu været i gang i godt tre uger. 
”Løbet” er tæt, og hvem der står som 
vinder efter de fem uger, er ikke til 
at sige. Læs mere om kilometertal og 
andre statistikker.                   Side 8 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

Spørgeskema: 
Husk at udfylde  
spørgeskema ang.  
NybroFestival 2009 
senest søndag d. 4/10 

 

Nye åbningstider:  
Sekretariatet og Net-

administrationen har fået 
nye åbningstider  

(se den personlige side) 

 

Næste  
Beboerrådsmøde: 
Mandag d. 5/10-2009 
Kl. 19 i GH-Kælderen 

 

Sekretariatet 
Informerer: 

Sekretariatet er lukket i 
efterårsferien uge 42 den 

13. og 15 oktober 

Nyt fra  
Beboerrådet 



I weekenden d. 5. og 6. september 

2009 løb verdens første CO2-neutrale 

festival af stabelen.  

Alle studerende på DTU havde da-
gen forinden været inviteret til spis-
ning og fest, og lørdag åbnede dørene 
for alle andre.  

Desværre var vejret ikke helt med 
festivalen, så antallet af mennesker, 
der dukkede op, var - i hvert fald om 
lørdagen - ikke så højt som forventet. 
De, der alligevel dukkede op, så dog 
ud til at have det hyggeligt.  

Ud over de mange koncerter på festi-
valens store scene, Opera-scenen, 
var der også koncerter og visning af 
fodboldkampen Danmark-Portugal i 
Oticon. DJ Master Fatman spillede 
musik ved hjælp af cyklende gæster, 
der i to hold dystede mod hinanden 
om at producere mest energi.  

Festivalen foregik udendørs, men 
der var opsat telte med forskellige 
events i. I det ene telt var fx en kaf-
febar, i et andet et loungeområde, og 
i et tredje telt blev der serveret øko-
logisk mad - alt sammen CO2-
neutralt. I et fjerde telt kunne man 
cykle energi til sin egen smoothie, 
hvilket var et stort hit. Alt i alt et 
godt koncept, der helt sikkert vil få 
flere gæster på en solskinsdag.  

Cecilie, D-5 

Næstsidste kamp er søndag d. 4/10 
kl. 14 mod Regensen på DTUs ba-
ner. 

Sidste kamp er søndag d. 11/10 kl. 
16 mod Kamsax på DTUs baner.  

Første sæson for de nuværende spil-

lere på FC Nybro er ved at være slut.  

Spillerne har trænet flittigt to gange 
om ugen på banerne over for Engels-
borgskolen siden foråret, og i week-
enderne har de spillet kampe i 1. 
divisionsrækken i kollegieturnerin-
gen – kun afbrudt af sommerpausen 
i juli og august. I oktober spilles så 
de sidste og afgørende kampe inden 
turneringen slutter, og vinderen 
skal kåres. 

Desværre har FC Nybro ikke kun-
net blande sig i toppen af rækken, 
men de har dog vundet flere kampe. 
Og – vigtigst af alt – de har stadig to 
kampe tilbage, som vil afgøre, hvor i 
rækken de ender. 

 

Så kom endelig og bak op om vores 
yndlings kollegiefodboldhold! De 
byder al opbakning mere end vel-
kommen. 

Cecilie, D-5 

 på DTU 

FC Nybro: To turneringskampe tilbage 
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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. 

Camille Jones Opera-scenen 

Master Fatman fik folk til at cykle strøm 

TV2 var lørdagens hovednavn 

Fodboldkamp og økologisk mad 

Hold Kampe V U T Score Diff Point 

Egmont 14 11 2 1 39 - 12 27 35 

OMK Nonstars 15 9 2 4 55 - 29 26 29 

Studentergaarden 14 9 1 4 42 - 18 24 28 

Bergsøe 14 7 4 3 27 - 22 5 25 

Regensen 13 6 1 6 32 - 30 2 19 

Hjortespring 14 5 2 7 24 - 32 -8 17 

POP 14 3 4 7 23 - 31 -8 13 

Nybrogaard 14 3 1 10 17 - 44 -27 10 

Kampsax 14 1 1 12 12 - 53 -41 4 



Kl. 19.00 i GH-Kælderen. 

Til stede: Søren B50, Cecilie D5, 
Pernille D55, Jonas D59, Mia H6, 
Julie H51, Mikkel J21, Philip L31, 
Lasse M59, Camilla N31, Mathias 
O5, Casper P18, Jonas P27, Morten 
S21, Bo S30 

Afbud: Ingen 

Ad 1) Mathias valgt til ordstyrer 

Ad 2) 7 stemmeberettigede mødt 

Ad 3) Referat godkendt for sidste 
beboerrådsmøde 

Ad 4) Havegruppen sættes som før-
ste punkt under punktet Indkomne 
punkter og ellers er dagsorden god-
kendt 

Ad 5) Økonomi: 

Udlæg til NybroFestivalen på 
40.000 kr. i underskudsgaranti. Af-
hængig af regnskabet kommer der 
penge tilbage fra Festivalen. Der er 
udbetalt penge til Kanolauget. Der 
er brugt lidt mere end det bevillige-
de, ca. 2500 kr. 

Der står pt. 91.013,87 kr. på NYK’s 
konto og 169.325,42 kr. på Netværk-
gruppens konto. 

Ad 6) Morten S21 er blevet ny kas-
serer. 

Ad 7) Der skal afholdes bestyrelses-
møde i slutningen af september. Der 
skal diskuteres samarbejdsforhold i 
bestyrelsen, fredning af Lyngby og 
Bagsværd Sø og omgivelser, anten-
neforslag med placering af en anten-
ne på kollegiets skorsten, vedlige-
holdelse af gulvarealer i kældrene, 
udviklings af IT projekt, opkobling 
til Kabas som er et administrations 
værktøj, der skal i brug pr. 1/1 2010, 
udlejningssituationen og godkendel-
se af ændringer i husordenen. Sid-
ste punkt skal tages op på næste 
beboermøde før end det kan vedta-
ges. 

Ad 8) Havegruppeformand: 

Mia, H6 stiller op som ny havefor-
mand. 

For: 7 
Imod: 0 
Blank: 0 

Mia er dermed haveklubbens nye 
formand. 

Ad 8A) Multibane 

Der mangler stadig at blive udfærdi-
get et forslag. Når der er mere nyt i 
sagen, kommer det på dagsorden. 

Ad 8B) Filmklubben 

Der er kommet mere styr på sikker-
heden. Det er planen at afholde et par 
temaaftener over året, men ellers 
skal det bare kunne bookes i samme 
stil, som når man kan reservere ka-
noer i Kanolauget. Det er vigtigt, at 
der også kan tilsluttes andet elektro-
nisk udstyr til projektoren, så lokalet 
kan bruges som multilokale, hvor der 
f.eks. kan blive trænet præsentatio-
ner og andet. Beboerrådet kan ikke 
tage nogen beslutning, før alle beboe-
re har haft mulighed for at se det nye 
forslag. Kommer på dagsorden til 
næste møde til endelig vedtagelse. 

Ad 8C) Regnskab for NybroFestival 
2009 

Underskuddet for dette års festival er 
på ca. 20.000 kr. Der var 84 personer 
til spisning, og over hele aftenen var 
der i alt 260 betalende gæster til fe-
stivalen. De største udgifter er til 
underholdning og leje af telt, og sær-
lig teltstørrelsen er svær at vurdere, 
når antallet af gæster ikke kendes. 
Der var derfor plads til næsten det 
dobbelte antal gæster, så derfor kun-
ne regnskabet se meget anderledes 
ud, hvis der bare havde været 100 
gæster mere. Der har generelt været 
positive tilbagemeldinger efter festi-
valen, så forhåbentlig vil endnu flere 
støtte op om arrangementet næste år. 

Ad 8D) Fadølsanlæg 

Mikkel J21 stiller op som formand, da 
en eventuelt nuværende formand ik-
ke mødte op til mødet. Det er planen, 
at der skal laves en aftale med Kæl-
derCaféen om køb af fustager. 

For: 6 
Imod: 0 
Blank: 1 

Mikkel er dermed formand for udlej-
ning af kollegiets fadølsanlæg. 

Ad 8E) Lyskæder 

Skal kunne lånes i forbindelse af lån 
af fadølsanlægget. 

For: 6 
Imod: 0 
Blank: 1 

Ad 8F) Nye pærer i GH-kælderen 

Der er indkøbt nye pærer. Husk at 
slukke lyset når man forlader kælde-
ren! 

Ad 8G) Regnskab for 2. kvartal i 
KælderCaféen 

Der er kommet ny kasserer, Mia 
Grave, i KælderCaféen. På grund af 
overgangsperioden er regnskabet 
ikke klart endnu. Det skal være klar 
til næste møde i forhold til aftalen 
mellem KælderCaféen og Beboerrå-
det. 3. kvartal skal foreligge til mø-
det i november. 

Ad 8H) 1500 kr. til indkøb af nyt 
værktøj til Cykelværkstedet 

For: 7 
Imod: 0 
Blank: 0 

Pengene er dermed bevilliget. 

Ad 8I) Rådighedsbeløb på 1000 kr. 
årligt til Cykelværkstedet 

For: 5 
Imod: 1 
Blank: 1 

Rådighedsbeløbet er dermed bevilli-
get. 

Stemmen imod forslaget går på, at 
der muligvis skal bruges flere penge 
årligt, og derfor kunne der søges om 
et større beløb, så der ikke skal søges 
om yderligere penge end rådigheds-
beløbet. 

Ad 8J) Penge til arrangementet for 
aktive beboere afholdt i juni 

For: 7 
Imod: 0 
Blank: 0 

Ad 8K) Oprettelse af kunstklub 

Julie H51 vil gerne opstarte en 
kunstklub på kollegiet. Det ønskes at 
få et lokale, hvor medlemmer af 
klubben kan mødes, eller hvor man 
blot kan gå ned selv for at male. Det 
undersøges, hvor der kan blive lavet 
et sådant lokale. 

For: 7 
Imod: 0 
Blank: 0 

Julie er dermed blevet formand for 
kunstklubben. 

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboerrådsmøde onsdag d. 2. september 2009 
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få noget ud af det. 

De har allerede fundet adskillige 
forslag til udstyr og lavet et budget 
til fremvisning for Beboerrådet. Før-
ste gang de fremlagde forslaget til et 
af møderne, fik de besked på at øge 
sikkerheden for derved bedst muligt 
at undgå tyveri af det eksklusive 
udstyr. Dette har gruppen taget til 
sig, og nu bliver udstyret mærket, 
låst inde, og der kommer ligeledes 
kode og fingeraftryk-aflæser ved 
indgangsdøren. 

Konceptet med filmklubben er sim-
pelt: meld dig ind og få adgang til 
klubbens udstyr for dig selv og evt. 
dine venner mod forudgående reser-
vation. Udstyret kommer både til at 
kunne bruges til filmfremvisninger, 
powerpoint præsentationer og til-
slutning af diverse spillemaskiner. 
Derfor kan man også benytte lokalet 
til fx at øve en fremlæggelse eller 
spille play station hele natten. 

Ud over de private reservationer af 
rummet regner gruppen også med at 
afholde månedlige tema-aftener med 
filmfremvisning for at styrke den 
sociale del af kollegiet. Her er det 
også muligt, at medlemmer selv kan 
komme med forslag til temaer. Da 
det dog er et såkaldt offentligt ar-
rangement, skal klubben betale en 
KODA-afgift for fremvisning af film, 
modsat når privatpersoner booker 
rummet til private arrangementer. 
Denne afgift håber gruppen på, kan 
blive betalt af det årlige rådigheds-
beløb, som kollegiet bevilger til alle 

klubber. Hvis ikke dette kan dække 
udgifterne, kan det være, at med-
lemmer skal betale et vist beløb for 
at være medlem, men dette er end-
nu ikke sikkert – og som udgangs-
punkt skal det være gratis at være 
medlem. 

Hvis/når klubben bliver godkendt, 
har Lars Kaj 
lovet at hjæl-
pe med at 
finde et rum 
i en af kæld-
rene på kol-
legiet. Stør-
relsen på 
rummet vil 
således afgø-
re, hvor 
mange biografstole, der skal indkø-
bes. Gruppen regner dog med at 
skulle investere i 12-18 biografstole/
flysæder, og evt. derudover have et 
antal klapstole til rådighed. 

Gruppen håber på at kunne komme 
i gang hurtigst muligt, så filmklub-
ben kan blive taget i brug allerede 
til vinter. ”Det er en oplagt vinterak-
tivitet” siger Lasse og tilføjer ”For så 
kan man også rigtig komme hinan-

den ved.” Der vil dog komme yderli-
gere information til interesserede 
beboere efter Beboerrådsmødet, når 
filmklubbens skæbne er besluttet. 

Har du spørgsmål om filmklubben, 
så skriv en mail til las-
se.hoegstedt@gmail.com. 

Cecilie, D-5 

Elsker du også at komme i biogra-

fen, men synes det er ved at blive lige 

lovlig pebret på trods af de behageli-

ge stole, det store lærred og den fede 

surroundsound? Så er filmklubben 

på Nybrogård nok lige noget for dig.  

Filmklubben er endnu ikke endeligt 
godkendt i Beboerrådet, men idema-
gerne Lasse, M-59, Philip, L-31, og 
Sandra, M-47, håber meget på, at 
det sker til næste beboerrådsmøde 
d. 5. september. Og efter at dømme 
på antallet af positive gangrepræ-
sentanter på sidste møde, tyder alt 
på, at ansøgningen bliver godkendt 
og trekløveren kan komme i gang 
med projektet. 

Ideen til en filmklub startede egent-
lig, fordi drengene var trætte af den 
dårlige fjernsynskvalitet på fælles-
køkkenet. De ville gerne kunne se 
film i ordentlig kvalitet, men ingen 
af dem havde råd til udstyr, der 
ville gøre oplevelsen meget bedre. 
Derfor kom de på at søge om lov til 
at starte en filmklub og indkøbe 
udstyr – så alle beboere også kunne 

...Fortsat fra forrige side. 

Ad 9) Indvalg af nye medlemmer og 
suppleanter:  

Julie N29 bliver suppleant i stedet 
for Thomas O51 

Bo S30 bliver repræsentant for ST-
lige 

Philip L31 bliver repræsentant for 
LM-ulige 

Lasse M59 bliver suppleant for LM-
ulige 

Ad 10) Evt.: 

KælderCaféen modtog en klage i 
sommerferien og har som konse-

kvens fyret den indblandede barten-
der. 

Problemer med store mængder rekla-
mer på gangene der ligger og flyder. 
Beboerrådet opfordrer til, at man 
smider sine reklamer ud, så der kan 
blive holdt nogenlunde orden om-
kring postkasserne. Det bliver un-
dersøgt, om man kan få fat i en stør-
re mængde mærker med ’Nej tak til 
reklamer’ som kan blive sat på post-
kasserne. 

Cecilie, redaktør på NybroTidende 
ønsker at låne en nøgle, som kan 
give adgang til køkkenerne, når avi-
sen skal uddeles. En R-nøgle, som 

kan åbne til køkkenerne, bliver løs-
ningen. 

Det ønskes undersøgt, om der kan 
opsættes en ventilator i kopirummet, 
da udluftningen er meget ringe i 
rummet. 

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 
mandag den 5. oktober 2009 kl. 
19 i GH-kælderen. 

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

Tak for god ro og orden! 

Ny filmklub på Nybrogård Kollegiet 

Referat af Beboerrådsmøde onsdag d. 2. september 2009 
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De tre filmklub-oprettere. Fra venstre 

Philip, L-31 (næstformand), Sandra, M-

47 (kasserer) og Lasse, M-59 (formand) 

Flysæder er foreslået som 

biografstole. Måske vil 

der også komme sofaer. 



Endnu en klub har 

set dagens lys på 

Nybrogård Kollegiet – 

en kunstklub.  

Julie, H-51, er initia-

tivtager, og indtil vi-

dere har hun fået ti 

tilmeldinger til klub-

ben. 

Julie fik ideen til en kunstklub, for-
di hun selv er interesseret i og laver 
kunst i sin fritid. Faktisk har hun 
planer om en udstilling om et års 
tid, og det er ikke altid ligetil at få 
plads til malergrej m.v. på sine 12 
kvm. Derfor fandt hun på at søge 
Beboerrådet om midler og plads til 
at oprette en kunstklub. På den må-
de kunne alle andre kunstinteresse-
rede også få mere plads til deres 
kreative udfoldelser. 

Kunstklubben skal være for alle 
former for kreativ udfoldelse – fx 
har Julie selv tænkt sig at medbrin-
ge sin symaskine. Hver deltager 
skal dog selv have sit eget grej med, 
og klubben fungerer derfor mest af 
alt som et værksted, hvor folk kan 
komme og gå som de vil. Det kræver 
bare en indmelding og aktivering af 
vaskekortet. 

Klubben har endnu ikke fået tildelt 
et rum, men Lars Kaj har snakket 
med Julie om, at det sandsynligvis 

bliver i det gamle solarium under 
EF. Dette skal bare lige godkendes af 
Beboerrådet på et af de næste møder. 
Rummet er ikke så stort, som Julie 
havde håbet, men det er bedre end 
ingenting. Hun regner med, at rum-
met kun skal møbleres sparsomt. 
Hun vil derfor købe nogle borde, sto-
le og reoler, som kan stå til rådighed 
for alle. Derudover håber hun også 
på at kunne finde nogle skabe, hvor 
hvert medlem kan få et skab og låse 
sine ting inde. På den måde behøver 
de ikke slæbe det hele frem og tilba-
ge hver gang, eller finde det brugt 
næste gang de kommer derned. 

Generelt skal der ikke være nogen 
forpligtelser forbundet med at være 
medlem af kunstklubben – bortset 
fra at alle selvfølgelig skal rydde op 
efter sig og følge de gældende hus-
regler for kollegiet. Derfor bliver der 
heller ikke holdt fællesarrangemen-
ter osv. i klubben. I hvert fald er det 
ikke noget, Julie har planlagt. Dog er 
hun åben for forslag, hvis nogle af 
medlemmerne skulle få en god ide. 
Hun mener, det er vigtigt at udnytte, 
at man bor på kollegium med mulig-
hed for at benytte sig af de mange 
fællesarealer. På den måde kan man 
få et hyggeligt rum til at skabe kunst 
i stedet for bare at bruge rummene 
til opbevaring. 

For at komme godt i gang med 

kunstklubben har Julie og de allere-
de eksisterende medlemmer aftalt at 
mødes til et indledende møde, hvor 
de forskellige medlemmer kan får 
sat ansigter på de andre og samtidig 
få aftalt, hvordan klubben praktisk 
skal fungere. Mødet afholdes den 
11. oktober kl. 16 på GH-uliges 
venstre køkken. Alle interesserede 
i at være med i kunstklubben er na-
turligvis velkomne til også at møde 
op på dette tidspunkt, men hvis man 
planlægger at komme til mødet, skal 
man lige meddele det til Julie på 
mail senest dagen før: singingJu-
lie@gmx.de. Så er det nemmere at 
planlægge, hvor meget kaffe og kage, 
hun skal have fremskaffet. 

Kunstklubben er altså allerede på 
rette spor med medlemsforøgelse, 
lokalesøgning og planlægning af in-
ventarindkøb. Men de har stadig 
plads til dig, så tøv ikke med at sen-
de Julie, H-51, en mail. 

Cecilie, D-5 

kvartal og evt. 2. kvartal.  

C) Ny kopimaskine. Se bilag 2.  
Model 1:  
Valgmulighed 1: Købspris: kr. 
189.407,- eksklusiv service  
Valgmulighed 2: Lejepris over 5 år: 
kr. 254.000,- inklusiv service og mini-
mum 20.000 kopier pr. år. (10.000 stk. 
farve & 10.000 stk. s/h)  

Model 2:  
Valgmulighed 1: Købspris: kr. 
197.881,- eksklusiv service  
Valgmulighed 2: Lejepris over 5 år: 
kr. 264.000,- inklusiv service og mini-
mum 20.000 kopier pr. år. (10.000 stk. 
farve & 10.000 stk. s/h)  

Service ved køb:  
Pris pr. S/H tryk v/5.000 tryk pr. kvt. 
kr. 0,06  
Pris pr. Farve tryk v/5.000 tryk pr. 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

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 dags-
orden for det næste.  

8) Indkomne punkter:  

A) Filmklubben søger om 39.000 
kr. til indkøb af udstyr. Se bilag 1.  

B) KælderCaféens regnskab for 2. 

kvt. kr. 0,27  
Pris pr. kopi/print for den enkle bru-
ger/beboer er ikke fastlagt endnu.  

D) Ekstra åbning af KælderCaféen 
torsdag den 15. oktober 2009 fra kl. 
20.00-03 (05).  

E) Godkendelse af ekstrabevilling til 
Kanolauget.  

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

10) Evt.  

11) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske til Pernille, D-
55, senest søndag den 4. oktober.  

Vel mødt!  

Ny kunstklub på Nybrogård Kollegiet 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde mandag d. 5/10-2009 
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Julie, H-51 



Sidste måneds NybroTidende inde-

holdt en artikel fra MetroXpress om 

Fødevarestyrelsens kontrolbesøg på 

tre forskellige kollegier i København. 

Artiklens hovedtese var ganske klar: 

kollegiekøkkener er så uhumske, at 

de stort set er uegnede til madlav-

ning. Derfor har NybroTidendes 

redaktion bestemt sig for – i de kom-

mende måneder – at lave en lignen-

de kontrol på vores fælleskøkkener 

her på Nybrogård, og dermed få 

afgjort, hvor slemt det står til rent 

hygiejnemæssigt.  

Alle køkkener vil løbende blive be-
søgt i løbet af de næste måneder. Vi 
vil på vores uanmeldte kontrolbesøg 
blandt andet kigge efter gammel 
opvask, beskidte viskestykker, mad-
rester, for gammel mad og den ge-
nerelle tilstand i køleskabe og fryse-
re. Hvert køkken vil derefter blive 
tildelt en smiley efter den officielle 
smiley-ordning fra Fødevarestyrel-
sen ud fra den samlede vurdering af 
de to køkkener på hver enkelt gang. 

I denne måned har vi besøgt køkke-
nerne på CD-lige, JK-ulige og ST-
lige, og vores umiddelbare indtryk 
bærer præg af stor hygiejnemæssig 
forskel køkkenerne imellem. 

CD-lige – et vaskeægte pragtek-
semplar 

CD-lige var vores første stop, og vi 
startede i det højre køkken. Her var 
der generelt pænt og rent på borde 
og i de fleste køleskabe. Køleskabe-
ne var derudover ud-
styret med en seddel 
med hver beboers 
værelsesnummer, så 
alle fik tildelt lige 
meget køleskabs- og 
fryserplads. Dette er 
en god måde at skabe 
orden i delekøleska-
be, og så undgår man 
problemer med for 
lidt køleskabsplads til nyindflytte-
re, fordi de nuværende beboere fyl-
der. En fryser var forkert indstillet 
og frøs derfor 22 minusgrader i ste-
det for de anbefalede 18 minusgra-
der. Dette så vi dog ikke som et 
stort problem. Et andet, mere grelt 
problem var en gryde med madre-

ster i et af køleskabene – uden låg 
på! Det er vig-
tigt, at tilbe-
redt mad bliver 
lagt i lukkede 
poser eller be-
holdere, så der 
ikke opstår 
bakterievækst. 
Denne opdagelse var dog den værste 
i dette køkken, og det må trods alt 

siges at være 
godt. Måske kan 
den gode hygiej-
ne skyldes skilt-
ningen ”Din mor 
arbejder her ik-

ke” på køkkendøren? 

Det venstre køkken har i sandhed 
taget det med skiltningen til sig. Her 
var opsat skilte 
ved komfurerne, 
over vaskene og 
på skabe – både 
på dansk og en-
gelsk. Derudover 
var der opsat en 
seddel på døren 
med overskriften 
”regler i et fælles-
køkken”. Disse 
tiltag vidner om, 
at hygiejne tages 
alvorligt på gangen, og efter køkke-
nernes generelle tilstand at dømme, 
virker det effektivt. Der stod ingen 
opvask på bordene, viskestykkerne 
var forholdsvis rene og lugtede ikke, 
der var ikke tegn på for gammel mad 
og bordene var tørrede af. Det var 
dog ikke alle punkterne, CD-lige op-

fyldte. Nogle 
af køleskabene 
på det venstre 
køkken var 
rimelig be-
skidte i bun-
den, og de 
kunne godt 

tåle en ordentlig omgang rengøring 
for at undgå bakterier i madvarerne. 

Alt i alt må det dog siges at 
være et pragteksemplar på 
et kollegiekøkken, så CD-
lige bliver som første køk-
ken tildelt en glad smiley – 
det ypperste man kan opnå. Tillykke 
med det! 

JK-ulige – lige ved og næsten 

Så gik turen til køkkenerne på JK-
ulige, og igen startede vi inspektio-
nen på højre køkken. Her var stan-
darden dog 
ikke lige så 
høj som på 
CD-lige. 
Der var lidt 
gammel 
opvask ved 
vasken, 
køkkenbordene var ikke tørret af for 
krummer og diverse madrester og i 
køleskabet 
stod der 
tilberedt 
mad uden 
ordentlig 
indpakning. 
Det værste 
må dog siges at være i og rundt om 
køleskabene. Her var der en udefi-
nerbar gullig masse, der lå i bunden 
af flere af køleskabene, og under et 
af dem var der tilmed madrester af 
en slags. 

Fortsættes på næste side... 
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God køkkenhygiejne på Nybrogård Kollegiets fælleskøkkener? 

 

 

 
 

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 

I venstre køkken var der også lidt 
opvask og utørrede køkkenborde. 
Også her var køleskabene ikke ren-

gjorte i bunden, og et af køleskabene 
havde en temperatur på 3 grader – 
to grader under det an-
befalede. Derudover 
kunne vi ikke undgå at 
lægge mærke til, at 
komfuret ikke var ren-
gjort i længere tid. Både 
kogepladerne og ovnen 
var beskidt. Dog var 
viskestykkerne for-
holdsvis rene, og der var 
ikke spor af for gammel 
mad. 

JK-ulige kan til nøds snige sig op på 
en halvglad smiley, fordi det meste 

skidt trods alt fandtes 
uden for køleskabene og 
derfor ikke i direkte fare 
for at skabe bakterie-
vækst. 

ST-lige – tæt på grænsen  

Sidste stop på dagens inspektion var 
køkkenerne på ST-lige. Traditionen 
tro var første køkken det højre, og 
her blev vi mødt af et lidt andet syn 
end på de to andre gange. Køkkenet 
var generelt meget rodet, og ved si-
den af den ene af vaskene stod en 

gammel opvask med både gryder, 
glas og skåle. Det skal dog tilføjes, at 
opvasken havde en klemme på, hvil-
ket trods alt tyder på, at nogen føler 
sig ansvarlig for at få det vasket op 
før eller siden. På køkkenbordene 
mellem komfurerne stod der mere 

opvask (uden klemmer) samt adskil-
lige madvarer, som dog alle kan op-
bevares ved stuetemperatur, så der 
var ingen 
reel sund-
hedsfare. 
Også her 
var køle-
skabene 
beskidte i 
bunden 
og en mærkelig lugt fra flere af køle-
skabene gav os mistanke om, at der 
befandt sig for gamle madvarer der-
inde. Viskestykkerne var dog rene og 
lugtede ikke, og der var ikke tegn på 
egentlige madrester udenfor køleska-
bene. Det sidste, der var at bemærke 
på det højre køkken, var det mærke-
lige i, at alle køk-
kenskabe stod 
vidtåbne. Om det-
te har en egentlig 
sundhedsrisiko 
tilknyttet, vides 
ikke, men umid-
delbart giver det 
et indtryk af, at 
folkene på ST-lige 
har stor tillid til 
deres medbeboe-
re, når det kom-
mer til at stjæle 
madvarer. 

I det venstre køkken var der også 
beskidt opvask, men virkede mere 
ryddeligt end det højre. Dog havde 
intet af opvasken klemmer på. Den 

fælles toastma-
skine så ud til 
at være brugt 
ofte, men sjæl-
dent vasket af. 
Dette kan ud-
gøre en sund-
hedsrisiko, da 
gammel ost og 

fedt samler bakterier. Også på dette 
køkken stod der madvarer på borde-
ne, men ingen af dem krævede køle-
skabsopbevaring. Dog vil den person, 
der skal spise havrefras fra den åb-
nede pakke, nok føle sig 
en smule snydt over den 
lidt bløde konsistens, de 
små puder vil få. I køle-
skabene var der generelt 
ikke rent i bunden, som 
det også var set på de 
andre køkkener, og også 
her lugtede nogle af kø-
leskabene ret voldsomt. 

Derudover stod der en ubestemme-
lig substans 
i en gryde i 
det ene køle-
skab, og en 
brugt pande 
– vel og 
mærke uden 
mad på – i et 

andet. Dette udgør også sundhedsri-
siko. I dette køkken var der, som det 
eneste, madrester på gulvet foran et 
af komfurerne. Dette er direkte 
ulækkert, da man som bekendt er 
mange om at 
dele et køk-
ken og der-
for bør have 
krav på en 
smule ren-
lighed. 

Der var også 
en lettere 
sur lugt i 
begge køkke-
ner, men det kan skyldes køleskabe-
ne.  

Alt i alt var dette kontrolbesøg ikke 
tilfredsstillende, og vi er derfor nød-

saget til at give ST-lige en 
”stram mine” og opfordre 
til, at der bliver gjort no-
get i en fart. 

Her slutter vores kontrol rundt på 
udvalgte køkkener. Læs med i næ-
ste måned, hvor vi besøger tre nye – 
tilfældigt udvalgte – gange og dertil 
hørende fælleskøkkener. 

Har du kommentarer eller spørgs-
mål til inspektionen, er du velkom-
men til at skrive til  
tidende@nybro.dk. 
 

Pernille, D-55 og Cecilie, D-5  
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Så er de første tre uger af løbekon-

kurrencen Nybroløber 2009 velover-

stået for de 74 deltagere fordelt med 

38 piger og 36 drenge. Drengene 

fører på nuværende tidspunkt med 

150km, men meget kan nå at ændre 

sig inden konkurrencen slutter søn-

dag d. 11. oktober. 

Den første uge blev der lagt hårdt 
ud fra begge hold. Næsten alle del-
tagere tog løbeture, og det var kun 
pga. en mindre misforståelse, at 
drengene førte med næsten 100km. 
Dette blev hurtigt rettet ugen efter, 
hvor det stod klart, at da første uge 
var ovre, var differencen nede på 
13,9 kilometer – med drengene på 
førstepladsen. 

Uge to var derfor præget af konkur-
rencelystne piger, som det sjældent 
er set magen. Trine, D-9, toppede 

med hele 53,8 km løb på bare en 
enkelt uge. En rekord, der endnu 
ikke er slået. Den gode løbestil re-
sulterede i en indskrænkning af 
drengenes forspring. Dog havde de 
stadig løbet længst med deres 729,2 
km mod pigernes 718,2 km. 

Den tredje uge var ugen, hvor dren-
gene for alvor rykkede fra pigerne – 
nu er forspringet oppe på de 150 km, 
som tidligere beskrevet. Dette er dog 
ikke et resultat, der ikke kan rykkes 
ved. Pigerne skal bare lige op i gear 
og se at få løbet nogle ture. 

Uge fire er i øjeblikket godt i gang. 
De ens løbetrøjer, som alle deltagere 
(og betalere) af Nybroløber 2009 får, 
er endelig kommet, så nu kan løber-
ne kende hinanden på deres løbetu-
re. Mon trøjerne er med til at moti-
vere endnu mere til en løbetur, nu 

når vejret 
bliver koldere 
og mørkere? 

Meget står i 
hvert fald på 
spil i kønne-
nes kamp for 
at blive vin-
der af Nybro-
løber 2009. 
God fornøjel-
se til alle! 

Herunder ses 

en mængde 

statistikker 

over løb i de 

tre første uger 

fordelt på 

valget af løbe-

distance og gangmæssigt.  

Cecilie, D-5 

Løbekonkurrencen Nybroløber 2009: de tre første uger 
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Så kom trøjerne, og 

sådan ser de ud - så 

kan du altid kende en 

Nybroløber, når du 

ser en!  

Oppe til venstre: cirkeldiagrammet 

viser fordelingen af de forskellige ture 

samt gennemsnittet for hver deltager. 

Her ses det, at hver pige i gennemsnit 

har løbet 24,4 km på de tre første uger, 

mens drengenes er 28,3 km. 

Oppe til højre: Her ses løbeintensite-

ten for de tre uger. Generelt set er der 

blevet løbet længst på anden uge, mens 

folk er gået lidt døde den tredje uge. 

Drengene har et mindre fald end piger-

ne på uge 3. 

Nede til venstre: Løbemængden for-

delt på de enkelte gange. Her fører CD-

ulige efterfulgt af hhv. ST-lige, PR-lige 

og AB-lige. Mon CD-ulige kan holde 

føringen helt i mål? 

Fordeling af 
løb på gangene 

Fordeling af 
kilometre  

Fordeling af 
ture 



Står du og skal holde en fest af 

større eller mindre karakter?  

Vil du gerne kunne tilbyde noget 

koldt til ganen? 

Så er du så heldig, at kollegiet lig-
ger inde med et fadølsanlæg, som 
du frit kan låne.  
Der er ingen begrænsning for, hvil-
ken type øl eller andre drikkevarer 
du serverer fra anlægget,  
men du vil altid kunne købe øl eller 
andre drikkevarer leveret fra Carls-
berg her på kollegiet.  
Vil du servere andre varer, skal du 
selv stå for indkøb og returnering. 

Anlægget består af en tropekøler 
med to haner, denne skal tilsluttes 
230 V og påfyldes alm. postevand.  
For at få det bedste ud af anlægget, 
skal tilslutningen ske senest 4 ti-
mer før brug og gerne endnu tidlige-
re.  
Jo mere is i tropekøler, jo koldere 
drikkevarer over en længere perio-
de.  
For vejledning i brug af anlægget, 
se Kontakt. 

Hvis du vil slippe for at arrangere 
indkøb af øl og lign. selv, er du vel-
kommen til at kontakte mig,  
dog minimum 14 dage før arrange-
mentet skal afholdes. Så skal jeg 
være behjælpelig med indkøb fra 
Carlsberg og evt. tilslutning 

Udover fadølsanlægget kan du også 
låne Party-lyskæder og andet fest-
udstyr. Spørg ved kontakt. 

*) Se Pris og Depositum. 

Pris og depositum  

Depositum for 
lån af anlæg: 
500,-  
Tilbagebetales i 
tilfælde af, at 
anlægget retur-
neres i samme 
stand og ikke 
har lidt skade. 

Brug af kulsyre-
gas og rensning 
af anlæg efter 
brug: 100,- pr. 
udlejning  
Forbeholdt at 
der ikke sker overforbrug af gas, 
pga. forkert brug. 

Depositum for lån af andet udstyr: 
200,-  
Kan indgå i et samlet depositum på 
600,- ved samtidig lån af fadølsan-
læg.  
Tilbagebetales i tilfælde af, at de 
lånte genstande returneres i samme 
stand og ikke har lidt skade. 

 

Kontakt 

Mikkel Ørum Wahlgreen, J21,  

Telefon (internt): 4521 (Læg en be-
sked på telefonsvareren med telefon-

nummer) 

trykke på linket og besvar. Spørge-
skemaet er naturligvis 100 procent 
anonymt. 

Hvis du af en eller anden grund ikke 
har modtaget en mail med linket, så 
skriv til festival@nybro.dk, så sen-
der de det til dig. 

Fristen for besvarelse er søn-
dag d. 4. oktober 2009. 

Når fristen er udløbet vil gruppen 
mødes og samle op på evalueringen 

For at gøre fremtidige Nybrofesti-

valer endnu bedre end NybroFesti-

valen 2009 har festivalgruppen 

udsendt et evalueringsskema til 

samtlige beboere på Nybrogård 

Kollegiet. 

Festivalgruppen har allerede fået 
en del besvarelser tilbage, men de 
mangler stadig DIN! Også selvom 
du ikke selv deltog i Festivalen, 
kan de sagtens bruge din besvarel-
se alligevel - så tøv ikke med at 

på et evalueringsmøde, hvor erfarin-
ger m.m. vil blive nedskrevet og 
samlet i en mappe til hjælp for kom-
mende arrangører. 

Har du spørgsmål eller ønsker du at 
komme i dialog med gruppen, send 
da en mail til festival@nybro.dk. 

Og ellers glæder gruppen sig bare til 
at læse dine kommentarer om 
NybroFestival 2009. På forhånd 
mange tak. 

Leje af fadølsanlæg og tilbehør 

Husk at udfylde spørgeskema ang. Nybrofestival 2009! 
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Arrangementer i Kælder-
caféen for oktober: 

Paulaner-øl sælges exceptionelt i 
anledning af Oktoberfesten  

Kom ned og smag årets julebryg. 

Vi ses i KælderCaféen………… 
Hvor ellers? 

SIDE 9 

17/10 Oktoberfest kl. 21 

30/10 J-Dag kl. 20.30 
Julebryggen kommer med Tuborg 

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

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

Fadølsanlægget blev 

bl.a. brugt til 

NybroFestival 2009. 

Foto: Esben von Buchwald 

Der skal være nok øl til en god fest 



NybroTidendes 
redaktion har sat 
den nye kasserer 
i Beboerrådet 
stævne, for at 
finde ud af, hvad 
han egentlig er 
for én. Han blev 
stillet ti spørgs-
mål, og her er hvad han svarede: 

1. Hvad hedder du? 

Morten Monstgaard. 

2. Hvilket værelse bor du på? 

S-21. 

3. Hvor gammel er du? 

29 år. 

4. Hvad laver du til daglig? 

Til daglig studerer jeg HA (almen), 
og i fritiden arbejder jeg som stage 
crew, privat DJ, event promoter, 
photograf/kameramand for private 
hjemmesider og safety crew på fx 

Roskilde Festival. 

5. Hvor længe har du boet på Nybro-

gård Kollegiet? 

Jeg flyttede ind på kollegiet i decem-
ber 2002, men der boede jeg på EF-
ulige. I 2006 flyttede jeg så til stort 
værelse på ST-ulige. 

6. Hvorfor har du valgt at søge jobbet 

som kasserer? 

Anden gang er lykkens gang! Jeg 
har faktisk søgt jobbet som kasserer 
engang før tilbage i 2004, men på 
grund af kommunikationsproblemer 
fik jeg det ikke dengang. 

Jeg vil gerne have jobbet for at have 
mulighed for at kigge lidt på forenin-
gens økonomi. 

7. Hvad vil du gerne arbejde med 

efter endt uddannelse? 

Jeg vil gerne arbejde med noget in-
den for musik, logistik og økonomi. 

8. Hvad synes du er det bedste ved at 

bo på Nybrogård? 

Det bedste ved Nybrogård er natu-
ren, at kunne spille (mixe) høj mu-
sik, at sejle i kajak og den billige 
husleje. 

9. Hvordan ser en typisk lørdag aften 

ud for dig? 

En typisk lørdag vil for mig forløbe 
på følgende måde: 

Jeg laver et par mix, tager en tur på 
Lyngby Sø i kajak og får derefter 
noget mad. Så cykler jeg ind til Indre 
By, hvor jeg møder på arbejde til en 
koncert i fx Parken, Forum m.v. 

Derefter tager jeg videre til efterfest 
og spiller et par mix. Så er det blevet 
morgen og tid til morgenmad/
natmad. Hehe… 

10. Hvordan ville dine venner bedst 

beskrive dig? 

Altid spisende, på vej til fest, ud og 
sejle og altid vågen. 

Cecilie, D-5 

Dokument ”Vedr. Udligning” - forklaring  

10 spørgsmål til kassereren - ny kasserer i Beboerrådet 

installationerne og som fungerer som 
en slags ”lynafleder - bare for strøm-
men) - som fx en radiator. På den 
måde ’udlignes’ strømmen, og man 
får ikke stød. Det har dog den uheldi-
ge konsekvens, at radiatoren (og de 
nærliggende rør) bliver elektrisk la-
det og kan give stød til andre i nær-
heden. 
Nu har alle kontakter jordforbindelse 
i forbindelse med el-renoveringen.  

Hvis dine apparater ”summer”, bety-
der det, at det er elektrisk ladet. Det 
kan undgås ved at man ”vender” stik-
ket i kontakten (på væggen) om. Der 
er nemlig både er plus- og minus-
strøm i en stikkontakt - og her skal 
stikkets plus og minus passe i. 

Jeg håber, denne forklaring gav mere 
mening. Uanset hvad, så lad være at 
forbinde computer til radiator! 

Cecilie, D-5 

Den 23. september fik alle en mail 

med et vedhæftet dokument. Doku-

mentet var fra Bravida og vedrørte 

”udligning”. Måske er det kun mig, 

der ikke forstod brevet, men hvis der 

skulle sidde andre derude, der heller 

ikke er så bekendt med jordforbin-

delser og udligning af elektriske 

komponenter, kommer her et forsøg 

på en forklaring - direkte fra De Blå 

Mænd. 

I dokumentet står: ”Det er ikke til-
ladt at udligne/jorde elektriske kom-

ponenter (…) til varmeinstallatio-

nen...” Dette betyder, at man ikke 
må forbinde et elektrisk apparat 
(som fx en computer, et tv eller an-
det) til sin radiator ved hjælp af en 
ledning (med ”krokodille-tænder”). 

Og hvorfor skulle man så også gøre 
det, tænker du måske? Det er så-
dan, at elektriske apparater kan 
give stød, hvis der er en defekt. Der-
for kan man ”fjerne” den elektriske 
ladning (som giver stød) ved at for-
binde det elektriske apparat med 
noget, der har jordforbindelse  
(hvilket simpelt fortalt betyder, at 
der er gravet en metalstang ned i 
jorden, der er forbundet til el-
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Nye betalings-
muligheder i 
kiosken 

Ahmed har efter 

lang tids forhand-

ling frem og tilbage 

endelig fået god-

kendelse til at tage 

imod betaling fra 

flere forskellige 

korttyper.  

De nye betalings-
muligheder vil især 
komme de uden-
landske studerende 
til gode, så husk 
endelig at sige det 
til jeres bofæller på 
gangene.  

De kort, der accep-
teres hos Ahmed er 
dem, du kan se til 
højre herfor. 

Åbningstider er: 

Man-fre 15-21 
Lør-søn 13-21 

Ny kasserer 



Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Bo, S-30 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Martin, B-43 
     
AB-lige      Søren, B-50 
       Morten, B-44 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D-59  
      Mark, C-27 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
      Cecilie, C-34 (sup.)  

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

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Steffen, H-52 
      Thomas, G-26  

JK-ulige     Magnus, K-43 
      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

LM-lige 
     

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Thomas, O-51 (sup.)  

NO-lige       Jesper, N-16 
       Nanna, O-62 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 
       Martin, R-43 (sup.)  

PR-lige       Kristine, P-20 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
       Jens Olav, S-39 (sup) 

ST-lige        Anders, S-24 
           

Lejligheder 
C, D, G       Alice, G-7 
       Cecilie, D-5 (sup.) 
       Jakob, G-3 (sup.)  
H, L           
M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 
skal være Pernille, D-55, pernil-
lebacher@hotmail,com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

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

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 

 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid mandag 16:45-17:45 
og torsdag 18:45-19:45 i GH-
kælderen.        
Tlf: 4400 

 

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

 

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

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 

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

Fodboldklub  Havegruppen 
Ulrik, L-18  Alice, G-07 

Hundeklub  Cykelværksted 
Line og Janus, M-01 Per, G-07 

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20  Paiman, M-65  
T-Bone, S-17  Søren, N-33 

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

Bo, S-30  Cykelværksted 
Tlf: 46 97 (49 30) LM-Kælderen 

Mikkel, J-21  Klapstole 
Tlf: 46 97 (45 21) Stig, S-05  

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

KælderCaféen 
Bestyrelsen 

Formand  Daglig leder 
Bo, S-30  Christoffer, K-55  
Næstformand   
Casper, P-18  Udlejning og job 
Casper, E-15  spørg på mail 
Kasserer   
Mikkel, J-21   Tlf: 4004 
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
Jesper, N-16     

Åbningstider 

Onsdag kun efter aftale (kl. 18–24). Skriv 
mail minimum en uge i forvejen.  

Fredag kl. 20-03 (05) happy hour 21-22 

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for privatfester lørdag 18-23 

Den personlige side 
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De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 
Kontortid  

mandag 16-18  
tirsdag-fredag 07:30-09 
1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15-21 
Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

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      Thomas, G-26 
          

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

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

LM-lige 
     

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Thomas, O-51 (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        Anders, S-24 
           

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 
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  Mu-

sikrum 
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 
Maria, E-21     

Åbningstider 

Onsdag kun efter aftale (kl. 18–24). Skriv 
mail minimum en uge i forvejen.  

Fredag kl. 20-03 (05) happy hour 21-22 

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for privatfester lørdag 18-23 

Den personlige side 
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De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 
Kontortid  

mandag 16-18  
tirsdag-fredag 07:30-09 
1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15-21 
Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

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 

Den personlige side 
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De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 
Kontortid  

mandag 16-18  
tirsdag-fredag 07:30-09 
1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15-21 
Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

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      Thomas, G-26 
          

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

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

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

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 

 

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 

Fodboldklub  Havegruppen 
Ulrik, L-18  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 

Musikklub  Kunstklub 
Philip, L-31  Julie, H-51 
Lasse, M-59 

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. 7 .   

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) 

1. Fill the sink with dish soap and 
hot water. Scrape off any food on 
plates down in the trash. Let the 
dishes soak in the hot soapy water. 

2. Clear all the trash from the floor 
and the countertops. 

3. Put all the the things that don't 
belong in the kitchen in a basket. Do 
not take the time to put the items 
away. Wait until you are finished 
cleaning the kitchen to put them 
away or ask someone to put them 
away for you while you clean. 

4. Put away all items that belong in 
the kitchen in their proper places. 

5. Hand wash the dishes that are 
soaking in the sink. 

6. Wash down the countertops, ap-
pliances, and sink. 

7. Sweep mop or vacuum the floor. 

8. Take out the trash and reline the 
trash can. 

I dette NybroTidende kan I læse om 

den første inspektion af kollegiekøk-

kenernes generelle standard når det 

kommer til hygiejne. Standarden 

var som bekendt meget varieret, men 

alle tre køkkener kunne med fordel 

forbedre deres køkkenrengøring.  

Derfor kommer 

her en kort plan 

over, hvordan 

man rengør et 

køkken på et 

kvarter. Man 

må dog nok 

påregne ekstra 

tid til de slem-

me køkkener. 

Planen er på 

engelsk, så alle 

kan følge med. 

Lad dette være 

inspiration til at skabe bedre hygiej-

ne omkring vores madvarer.  

God fornøjelse! 

Listen er fra www.ehow.com og 
derfor også møntet på et køkken til 
en familie. Alligevel mener jeg dog, 
at disse punkter kan være meget 
nyttige, hvis I ønsker at starte en 
(eller forbedre en eksisterende) 
køkkentjans, så jeres køkken kan 
holde en standard, der gør det sik-
kert at lave mad der.  

Cecilie, D-5  

How to: Clean your Kitchen in 15 Minutes  

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilke stramme og meget 
korte shorts blev lanceret af 
Mary Quant i 1971? 

 
Hvilket kredsløb beskrev læ-
gen William Harvey i 1628? 

Hvem sang ”When The Going 
Gets Tough” i 1986? 

Hvor stor en del af den atmo-
sfæriske luft er ilt - ca. 10%, 
20% eller 40%? 

I hvilket spil kastes og gribes 
fem terninger efter særlige 
regler? 

Gitte Sørensen er kendt 

fra TV2s program ”rent 

hjem”, hvor hun hjalp 

danskere med at få styr 

på rengøringen. Hvad 

mon hun ville sige til 

vores køkkener? 


