
Årgang  40 Nr. 1 

NybroTidende 

Så er FC Nybro blevet en forening, der er uafhængig af Nybrogård Kollegiet. Det har 
en masse fordele i form af, at det bliver lettere at leje baner o.l. Det betyder også, at 
der for fremtiden muligvis kan lejes indendørs baner til andet end fodbold gennem 
foreningen. 
                  Side 9 

Februar 2013 

Så er der igen nyt om multi-banen. 
For selvom projektet har været i 
gang længe, er det bestemt ikke 
dødt. Da der nok er nogle af jer, som 
ikke helt har fulgt med, kommer vi 
med en hurtig gennemgang af pro-
jektets forløb indtil videre.      Side 7 

Nu flytter Formanden for Filmklub-
ben ud af kollegiet. Det betyder selv-
følgelig, at der skal findes en ny for-
mand. Læs mere for at finde ud af, 
hvad der skal til for at blive for-
mand. 
           Side 6 

Ved sidste Beboermøde blev et for-
slag om store fester klart nedstemt. 
Det betyder dog ikke, at der ikke 
længere arbejdes med det. Hvis no-
gen har forslag til, hvad der må - og 
ikke må gøres - til den slags fester, 
er der åbent for forslag.      Side 10 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

 

Efter aftale skal den 
enkelte person sta-
dig ikke betale for 
opladning af el-

køretøjer. 

 

Der skal findes ny 
nøglebærer til at lå-
se op for kollegiane-
re, der har låst sig 

selv ude. 

 

 

 

 

Næste  
Beboerrådsmøde  

Tirsdag d. 5. februar 2013  
kl. 19:00 i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 
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Fakta om             
NybroTidende 
 Ansvarshavende  

redaktører 

Peter Christensen (L36) 

Jakob Jensen (R52) 

Mikkel Lindholmer (R61) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om må-
neden senest fire dage før næ-
ste beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 
20. i hver måned. 

 Oplagstal: ca. 150. 

 NybroTidendes redaktion 
forbeholder sig retten til at 
rette i indlæg, samt fravælge 
indlæg, der ikke synes at have 
relevans for andre. 

Nye beboerrepræsentanter i 
bestyrelsen 

Tilbage i december blev der på bebo-
ermødet indvalgt nye beboerrepræ-
sentanter til kollegiets bestyrelse.  

Ud gik i første omgang alle de tidlige-
re indvalgte hvilke var Camilla, L01, 
Andreas, D52 og Thomas, C22 
(supl.). Ind blev i stedet valgt Alexan-
der, G28 og Jakob, R52. Camilla gen-
opstillede i rollen som suppleant som 
den eneste, hvorfor hun er valgt som 
ny suppleant for bestyrelsen. 

Siden da er fulgt et første bestyrel-
sesmøde for de nye indvalgte, hvor 
det dog stadig var de tidligere valgte, 
der sad på posterne. Som et af resul-
taterne heraf er Alexander nu blevet 
indvalgt som ny formand for den 
samlede bestyrelse, mens Jakob ta-
ger posten som ny næstformand.  

Mens ingen af de to nye repræsen-
tanter kan bryste sig af nogen erfa-
ring i denne retning, kan Camilla 
efterhånden tælle en mindre årrække 
sammen i bestyrelsen. Dette gør na-
turligvis, at Camillas erfaring vil 
blive guld værd i det kommende år. 

Begge nye repræsentanter er dog 
aktive på kollegiet i anden sammen-

hæng. Alexander gør sig foruden det-
te hverv også som nøglebærer på kol-
legiet, mens Jakob sidder i bestyrel-
sen for den nye idrætsforening, er 
redaktør for NybroTidende samt med-
ansvarlig for afholdelsen af Grønt 
Kollegium. 

Alexander er som den eneste indvalgt 
for en 2-årig perioden, mens Jakob og 
Camilla blot sidder for det kommende 
år.  

Der arbejdes på nuværende tidspunkt 
på at få en række af bestyrelsens 
medlemmer til overvære et beboer-
rådsmøde på kollegiet—eller i hvert 
fald dele af det. Planen er at alle be-
boere på den vis kan spørge ind til 
ting de skulle være i tvivl om. Modsat 
beboerrepræsentanterne sidder flere 
af disse medlemmer med mange års 
erfaring, og er således inde i ting på 
et helt andet plan, end hvad man må 
forvente af beboerrepræsentanterne. 

I øjeblikket sigter man mod at få det-
te i værk til beboerrådsmødet i marts, 
om end dette endnu ikke er afgjort. 

Jakob, R-52 

Der sker langt mere i bestyrelsesloka-
lerne for tiden end blot tilgangen af 
nye bebeorrepræsentanter.  

Der arbejdes således på adskillige 
tiltag, der alt sammen skal sikre et 
bedre kollegium for os alle, både nu 
og i fremtiden.  

Flere af disse tiltag har i den forløbne 
periode drejet sig om, hvordan man 
kunne sikre en bedre oplevelse af det 
at bo på kollegium. Dette har således 
drejet sig om både kulturen, antallet 
af folk på værelserne og studiekon-
trollen. 

Som det er lige nu bliver gennem-
snitsbeboeren blot boende på kollegiet 
i lidt under 2 år. Ikke at det i sig selv 
er et problem, men stor udskiftning 

Hvad sker der i 
bestyrelsesloka-

let? 

på gangene har det med at påvirke 
kulturen på gangen, og derfor for 
manges vedkommende, hvor fedt det 
er at bo der. Tilmed er det en langt 
større omkostning end mange nok 
forestiller sig, hver gang en person 
flytter ud og en ny flytter ind. I løbet 
af de forrige to år har kollegiet såle-
des brugt næsten en kvart million 
kroner alene på ekstra regnskab i 
forbindelse med disse flytninger.  

Der er derfor rigeligt med grunde til, 
hvorfor man skulle forsøge at forlæn-
ge denne gennemsnitstid. En egent-
lig løsning er dog ikke fundet endnu. 
En mulig løsning kunne være indfø-
relsen af udlejningskriterier, men er 
det en god idé? Det er man ikke sik-
ker på. Men i så fald, så hvilke? 

Et andet punkt er antallet af beboere 
på værelserne. Hidtil har der intet 
været skrevet i reglerne omkring, 
hvor mange man har kunnet bo på et 
værelse. Dette har ført til situationer 
hvor alt for mange mennesker har 
beboet et enkelt værelse.  

Dette har man nu forsøgt at elimi-
nere med en ændring i kontrakten. 

Et tredje punkt omhandler studie-
kontrollen. Det viser sig, at den nu-
værende måde at gøre det på rum-
mer nogle fejl. Studiekontrollen 
håndteres internt på kollegiet af 
sekretariatet, mens KAB i sidste 
instans er dem der tjekker.  

Som det er nu er det lykkedes ad-
skillige mennesker at komme i 
klemme. En lang liste af beboere er 
således ganske uvidende om, at de-
res studiekontrol ikke er gået igen-
nem som planlagt.  

Af denne grund ønsker man at se 
nærmere på den nuværende proce-
dure, således at dette i fremtiden 
kan undgås. 

Skulle du gå med et spørgsmål, en 
mening om en af sagerne eller noget 
helt andet, så skriv til et bestyrel-
sesmedlem via bestyrel-
sen@nybro.dk              Jakob, R-52 



Til stede: Nina C23, Jonas D59, Thomas 
C22, Majbritt S05, Claes O52, Thea D43, 
Samuel D46, Joakim D64, Chelina og Jakob 
G02, Anna M45, Christian M61, Alexander 
G28, Trine C03, Jakob C03, Hallur L10, Mik‐
kel J21, Peter L36, Maria J34, Camilla L01, 
Thomas B64, Rasmus M49, og Louise L33.  

Afbud: Sarah G06  

Ad 1) Joans D59 er valgt til ordstyrer, og 
dansk er valgt som sprog for mødet.  

Ad 2) 12 stemmeberettigede er mødt op.  

Ad 3) Referatet fra sidste beboerrådsmøde 
er godkendt.  

Ad 4) Dagsorden er godkendt.  

Ad 5) Økonomi. 

Der står 105.000 kr. på NYK’s konto og 
147.000 kr. på Netværkskontoen.  

Der er udbetalt 29.000 kr. til fodboldklub‐
berne, og yderligere 600 kr. til damefod‐
boldholdet til dommergebyr. Der er udbe‐
talt 6000 kr. til netværkskontoen fra NYK’s 
konto for det papir, der er blevet købt på 
netværkskontoen. Der er udbetalt 19.000 
kr. fra NYK’s konto i løn—beløbet fra NYK’s 
konto er løn for to måneder, og der er ud‐
betalt løn til netværksgruppen på 33.000 
kr., som udbetales en gang om året. Sidst‐
nævnte er taget fra NYK’s konto, men flyt‐
tes til netværkskontoen.  

Ad 6) Øvrige meddelelser.  

Der er blevet arbejdet videre på multiba‐
nen, men der er kommet en ny pris på 
600.000 kr. inkl. moms. Camilla L01 søger 
fonde om disse penge.  

Thomas C22 trækker sig som nøglebærer 
fra dags dato, og der skal findes en ny til 
næste møde i februar. Alle interesserede 
kan møde op til mødet. Mikkel J21 er mid‐
lertidigt ansat, da han før har været nøgle‐
bærer og dermed er sikkerhedsgodkendt— 
og kender proceduren. 

FC Nybro er oprettet som en forening uaf‐
hængig af NYK. Trænerne har været forbi 
kommunen, og dette giver bedre mulighe‐
der for at kunne reservere baner m.m. Der 
er mulighed for at få en bane på Vangede‐
gårdskolen, som ligger 3,4 km fra Nybro‐
gård Kollegiet — og her er også en gymna‐
stiksal.  
 
 

Ad 7) Bestyrelsesmøde  

Der er bestyrelsesmøde onsdag d. 
05.12.12, hvor det blandt andet skal be‐
sluttes, hvor mange personer der må bo på 
et værelse, da der ikke står noget i kon‐
trakten om dette. Der gennemgås også 
kvaliteten af studiekontrollerne, da der har 
været tilfælde af beboere, der har kunnet 
blive boende på kollegiet i lang tid uden at 
være studerende, og dette skal der stram‐
mes op på. Desuden skal regnskabet for i 
år gennemgås, og telefoncentralen skal 
diskuteres.  

Ad 8A) Digitale kanaler på Nybrogård Kol‐
legiet. 

En løsning, hvor både analog og digitalt 
haves, vil være dyrere for kollegiet end de 
andre løsninger, men kun svagt mærkbart 
for den enkelte beboer. Det vil ikke afhjæl‐
pe problemet med at kanaler fryser eller 
går i sort. Forslag 1 slettes, da der er man‐
ge, som stadig ønsker det analoge signal. 
Dette tages også med til bestyrelsesmødet, 
da der er modtaget et tilbud fra YouSee, 
som skal diskuteres.  

Der stemmes om, hvorvidt den nuværende 
løsning skal beholdes, eller om der skal 
udsendes kanaler både analogt og digitalt.  

Den nuværende løsning: 0  
Både digital og analog: 10  
Blank: 2  

Forslaget er vedtaget.  

Ad 8B) Ansøgning om 6072,75 kr. til nye 
træningsbænke. 

Der har desværre været to tilfælde, hvor 
en træningsbænk er faldet sammen under 
brug i Motionsklubben. Derfor er det ble‐
vet vurderet, at den sidste bænk er for 
farlig til at benytte. Motionsklubben søger 
derfor om 6072,75 kr. til tre nye professio‐
nelle træningsbænke, som ville kunne hol‐
de til den belastning, som de udsættes for 
af de mange brugere af motionsrummet.  

Der stemmes om dette forslag.  

For: 10  
Imod: 0  
Blankt: 2  

Forslaget er vedtaget.  

Ad 8C) Chikane af el‐køretøj. 

Der stilles et forslag om en ny aftale vedrø‐
rende opladning af el‐køretøj i Cykelskur 3, 

eftersom en eller flere beboere afbryder 
opladningen af el‐køretøjet, selvom en 
tidligere aftale omkring opladning stadig 
er gældende. Aftalen, som går ud på, at 
der ikke skal betales for opladning af el‐
køretøj, blev indgået, da det var for dyrt i 
administrationsgebyr. El‐køretøjet kan evt. 
flyttes til Lars Kaj, så den står mere i fred. 
Alle gange bør informeres om, at der tidli‐
gere er blevet indgået denne aftale om, at 
der ikke skal betales for opladning af el‐
køretøjet. Forslaget frafalder, da der er 
bred enighed i Beboerrådet om, at det er 
dumt at lave om i den tidligere aftale, da 
det vil være for dyrt. Der kan evt. sættes 
en artikel i NybroTidende for positiv PR, 
hvor der gøres opmærksom på, at der er 
en gældende aftale.  

Ad 8D) Evt. vedtagelse af ændringer af 
Ordensreglement for Nybrogård Kollegiet.  

Dette punkt er frafaldet, da der på bag‐
grund af udtalelserne og afstemningen fra 
Beboermødet ønskes at arbejde videre 
med dette.  

Formanden Jonas D59 sender mails ud til 
den gang der har været klaget over, og 
Klagenævnet kan omdele klagen i postkas‐
serne, som de gør nu. Der kan laves nye 
guidelines ud fra det, der er snakket om på 
Beboermødet, og så kommer dette op på 
næste møde. Trine C03, Majbritt S05 og 
Thomas C22 arbejder videre med dette. 
Der må gerne tages højde for andre eksa‐
mensperioder end DTU’s, hvis der skal 
være perioder, hvor der ikke må holdes 
fest. Det ønskes, så vidt det er muligt, at 
der ikke tages en straf i brug. Der opfor‐
dres til, at den enkelte beboer gør noget 
aktivt, hvis man generes af fx høj musik og 
larm, før man skriver til Klagenævnet.  

Ad 8E) Generalforsamling i KælderCaféen  

Der stilles spørgsmål, om der skal indkal‐
des, aflyses og udsendes referat fra Kæl‐
derCaféens generalforsamlinger via mailen 
alle_beboere@nybro.dk i fremtiden. Der 
er kun generalforsamling én gang om året, 
og formanden skal sende disse mails ud.  

Der stemmes om dette punkt.  

For: 8  
Imod: 1  
Blank: 2  

Forslaget er vedtaget.  

                         Fortsættes på side 4 
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Fortsat fra side 3 
 
Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter. 

Malea K62 er suppleant for JK‐lige. Line A36 
er repræsentant for AB‐ulige.  
Camilla L01 er suppleant for L‐H lejligheder‐
ne. Mikkel J21 er suppleant for JK‐ulige. LM‐
ulige får ny suppleant og repræsentant, Lea 
L15 er suppleant og Louise L33 er repræsen‐
tant.  

Ad 10) Evt.  

Der søges ny formand for Filmklubben, da 
både formand og næstformand træder 
tilbage. Alle interesserede kan melde sig 
til den nuværende formand eller næstfor‐
mand. Dette vil også blive slået op i 
NybroTidende. 
 
 

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er tirsdag 
d. 5. februar, 2013 kl. 19.00 i GH‐
kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være indgivet 
via webformular til sekretæren, Nina C23, 
senest d. 26. januar 2013 kl. 12.00. Der 
stilles forslag via nybro.dk > For beboere > 
Beboerrådet, hvorunder der findes et 
punkt, som hedder ”Mail Beboerråd” 
Tak for god ro og orden! 

Mandag den 3. december 2012 kl. 19 i GH 
– kælderen  

50+ er fremmødt til Beboermødet  

Ad 1) Jonas D59 er valgt til ordstyrer og 
dansk er valgt til sprog for mødet. Dagsor‐
denen for mødet er godkendt.  

Ad 2) Fremlæggelse af Beboerrådets beret‐
ning for det forløbne år.  

I det forgangne år er der på Nybrogård 
Kollegiet oprettet et pigefodboldhold, som 
kun er vokset i antal medlemmer, siden 
det blev oprettet. Der er blevet bevilget 
59.000 kr. til Kano‐ og Kajakklubben til nye 
kanoer og kajakker og 19.000 kr. til en ny 
bro. NybroFestival blev afholdt i sommers, 
og den blev forlænget til at strække sig 
over to dage i år. Det er blevet besluttet, at 
telefoncentralen skal nedlægges, men det‐
te er ikke trådt i værk endnu. NybroTiden‐
de har fået en ny redaktørgruppe, som 
består af tre redaktører. Der er blevet be‐
villiget 22.500 kr. til nye håndvægte til 
motionsklubben, og der er oprettet en ny 
måde at sende forslag til Beboerrådet via 
hjemmesiden. Der er også blevet arbejdet 
på at få solceller og solvarme på kollegiet, 
men dette er sat lidt tilbage på grund af 
regeringens nye regler for nettomålerord‐
ningen. Der arbejdes stadig på dette.  

Ad 3) Fremlæggelse af Beboerregnskab for 
det forløbne år.  

Det fulde regnskab kan ses i mail udsendt 
af Lars Kaj. Der er total på ‐79.145 kr. Un‐
derskuddet kommer ikke til at have nogen 
konsekvenser for beboerne, da kollegiet de 
sidste par år har haft overskud. Kollegiet 
må ikke tjene penge og skal derfor så vidt 
muligt gå i nul.  

Ad 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

De nye medlemmer træder ind per 1. janu‐
ar, men vil blive sat ind i bestyrelsens ar‐
bejde i december.  

Alexander G28 stiller op som den eneste 
til den to‐årige periode. Han er dermed 
valgt som nyt medlem i bestyrelsen for en 
to‐årig periode.  

Thomas C22 og Jakob C03 stiller op til en 
ét‐årig periode. Der stemmes om, hvem af 
de to der ønskes som nyt medlem.  

Thomas C22: 6  

Jakob C03: 14  

Blankt: 3  

Jakob er valgt som nyt medlem af besty‐
relsen for en ét‐årig periode.  

Camilla L01 stiller op som den eneste som 
suppleant. Hun er dermed valgt som sup‐
pleant i bestyrelsen.  

Ad 5) Godkendelse af forslag til ændring 
af ordenreglementet for Nybrogård Kolle‐
giet.  

Efter aftale med Beboerrådet er der ud 
fra, hvad der kom frem på Beboerrådsmø‐
det d. 5. sep. om store fester på kollegiet, 
blevet udarbejdet et ændringsforslag af 
ordensreglementet. Se bilag udsendt med 
indkaldelsen.  

Klagenævnet har fremsendt dette punkt, 
da der har været rigtig mange klager over 
fester på kollegiet. Dette har været gjort i 
samarbejde med Beboerrådet. Klagerne 
handler om larm, og der har været speci‐
elt mange klager over ST’s forårsfest og 
AB’s tropefest, men også over andre fe‐
ster rundt omkring på kollegiet. Forslaget 
er stillet for at give nogle retningslinjer 
for, hvordan man fester på kollegiet, så 
der bliver taget hensyn til alle. Det skal 
ikke ses som et forbud mod fest, men som 
retningslinjer til, hvordan der holdes 
fest— og for at hjælpe dem der bliver 
generet af festerne. Det er yderligere lov‐
pligtigt at indhente en alkoholbevilling, 
hvis der sælges alkohol til festen. Det er 
dog stort set umuligt at få en alkoholbevil‐

ling til sådanne fester. Der er en generel 
forståelse for at der kommer retningslinjer 
for de store fester på kollegiet, men forsla‐
get rammer for mange små fester og efter‐
fester. Det er umiddelbart heller ikke nød‐
vendigt at melde at der holdes fest til hele 
kollegiet, da det ikke nødvendigvis er hele 
kollegiet, der bliver generet af det. Det skal 
nærmere være et påbud og ikke et forbud, 
og der skal informeres bedre om, hvordan 
man holder en god fest og tager hensyn til 
kollegiets øvrige beboere. Yderligere ram‐
mes en masse kollegianere, der har fød‐
selsdag i de måneder, hvor der er forbud 
mod at holde fest, samt nytårsfester og 
julefrokoster. Dog har KælderCaféen åbent 
i disse måneder, så man kan stadig holde 
fester der. KælderCaféen kan også udlejes 
til fødselsdage og andre fester, men der er 
en begrænsning på kun én udlejning pr. 
måned, og det gør det derfor svært at hol‐
de noget i disse måneder. Der er desuden 
også gange, hvor ingen har eksaminer i fx 
januar, og de er alligevel tvunget til ikke at 
holde nogen fester. I steder for at der æn‐
dres i ordensreglementet, foreslås det, at 
regler for fester tages internt på gange, 
hvorved der også skal tages hensyn til de 
omkringliggende lejligheder. Det foreslås, 
at der evt. bare kan søges hos formanden 
om at få lov til at holde fest, så man ikke 
skal vente til et Beboerrådsmøde.  

Der stemmes om dette forslag.  

For: 0  

Imod: 45+  

Blank: 3  

Forslaget om ændring af ordensreglemen‐
tet er ikke vedtaget, men der udarbejdes et 
nyt forslag, som tages op på næste beboer‐
møde.  

Referat af Beboermøde 3. december 2012 
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Filmklubben søger ny formand 

mennesker, der deler ens interesse i 
film. Og hvis man kun har interesse i 
en bestemt type af film, er der så 
mange medlemmer, at man sagtens 
kan finde personer, der kan lide sam-
me type af film. 

Da den nuværende formand for Film-
klubben snart flytter fra kollegiet, 
betyder det, at pladsen bliver ledig til 
andre, der kunne tænke sig at arbej-
de med det. 

Det egentlige arbejde er ikke specielt 
hårdt, da det kun forventes, at man 
holder regnskabet — som ikke burde 
være specielt indviklet —, skriver 
nye medlemmer ind på kollegiets 
hjemmeside og giver dem fysisk ad-
gang til filmlokalet. Desværre er der 
en gang imellem nogle medlemmer, 
der glemmer at rydde op efter sig 
selv, og selvom det ikke burde ske, er 
det formandens job at rydde op i så-
danne tilfælde. 

Selvom ingen af delene er specielt 
tidskrævende, er der nu engang en, 
der skal tage sig af det, så Filmklub-
ben vil meget gerne se at nogen tager 
rollen på sig. 

På den positive side kommer man i 
kontakt med alle klubbens medlem-
mer og møder derfor en masse nye 

Så hvis der er en af jer, der har 
noget ekstra tid på hænderne og 
gerne vil møde nye mennesker med 
interesse i film, så er det bare at 
melde sig som den nye formand! 
       Af Mikkel, R61 

Temafest i KælderCaféen 

begrænset antal pladser, har man 
større chance for at være med, hvis 
man tilmelder sig tidligt. 

 
Men selv hvis man ikke når at være 
med i turneringerne, vil der som altid 
være god stemning og rigeligt med 
billig øl og andet alkohol. 

          Af Mikkel, R61  

Så er der igen temafest i KælderCa-
féen!  
 
Det sker den 16. februar, og denne 
gang er der turneringer i bordfodbold 
og pool, så alle fornuftige mennesker 
er da selvfølgelig dernede for at vinde 
den prestigefyldte ret—som det nu er 
— at kunne blære sig med, at man er 
den bedste pool/bordfodboldspiller på 
hele kollegiet. Derudover får vinde-
ren også lov til at drikke af pokalen 
og får en gratis flaske sprut. 

 
I bordfodboldturneringen vil der blive 
spillet i hold på to og to, så find den 
sejeste person, som du kender, og 
kom ned i KælderCaféen for at vinde 
over alle de andre! 

 
Men hvis man på den anden side ik-
ke kender en person, der er sejere 
end man selv er, så bliver pool-
turneringen i den forbindelse spillet 
med enmandshold. 

 
Tilmelding til turneringerne sker 
mellem 20:00 og 21:00 på selve da-
gen, og da der desværre kun er et 
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En svær begyndelse 

En god idé kan være vanskelig at 
komme på, selvom det egentlig ”kun” 
kræver, at man tænker i de rigtige 
baner. Manglen på inspiration kan 
irritere utrolig længe. Men når man 
så først har fået sin gode idé, er det 
halve arbejde allerede udført. Nu er 
det værste overstået! 

 

Så handler det blot om at føre den ud 
i livet, hvilket ikke bør være så van-
skeligt igen — i hvert fald ikke i for-
hold til at finde på idéen. Sådan er 
det dog alligevel ikke altid, og Nybro-
gårds multibaneprojekt kan med ret-
te kaldes et godt eksempel på denne 
problemstilling — at det sagtens kan 
være mere besværligt at føre en idé 
ud i livet end at finde på den. 

 

Dette relativt gamle projekt tog sin 
begyndelse i 2009, hvor en daværen-
de beboer, Mathias, fremsatte et for-
slag til Beboerrådsmødet om en mul-
tibane. På trods af de gode intentio-
ner og det indledende forarbejde 
meldte de første problemer sig allere-
de et par måneder senere, hvor man 
måtte konstatere, at det ikke var mu-
ligt at få overtalt Carlsbergfonden til 
at bevillige penge til projektet. 
 
Sidenhen hørte man ikke meget til 
multibanen, men det fik nyt liv i 
marts-april 2010, hvor interessen 
stadig var ganske stor, og det lykke-
des at få stillet 100000 kr. til rådig-
hed fra NYKs kasse. Derefter blev 
projektet overtaget af nye kræfter i 
2011, men desværre gik det hele i stå 
igen, og hele projektet blev erklæret 
dødt året efter, fordi ingen ønskede 
at overtage arbejdet på det tids-
punkt. 

 

Hvorfor en multibane? 

De, der har været positive omkring 
multibanen, har argumenteret 
stærkt for, at det ville styrke fælles-
skabet på Nybrogård, men det har 
omvendt været svært for kollegianer-
ne imellem at finde en god placering 
til banen, da nogle mente, at den må-
ske ville være en generende faktor 
under eksamensperioden. Og der fin-
des allerede rigeligt med muligheder 
for at dyrke idræt på kollegiet. Multi-

banen er dog koncentreret om flere 
forskellige slags holdsport, hvilket 
står i stærk modsætning til de sports-
grene, der kan udføres alene på kolle-
giet — og har man ikke større inte-
resse for fodbold, bliver mulighederne 
for social aktivitet gennem sport 
pludselig ret beskedne. 

 

Nyt initiativ 

Selvom projektet har været dødt et 
stykke tid, afskrækkede det ikke Ca-
milla fra L01, der i maj 2012 overve-
jede at overtage projektet ved som-
merferiens begyndelse, hvilket også 
skulle vise sig at blive tilfældet.  
 
Hun har siden da arbejdet på at få en 
multibane på Nybrogård, og økono-
mien for projektet ser på nuværende 
tidspunkt således ud, at multibanen 
kommer til at koste 600000 kr. Det er 
en ganske betydelig sum penge, men 
der er omvendt blevet ydet tilskud på 
280000 kr. — alt sammen fra NYK, 
Antennen og Bestyrelsen. Det bety-
der, at det resterende beløb skal fin-
des hos én eller flere fonde. Vi fra 
redaktionen følger udviklingen nøje. 
 
 
 

Multibanen—noget for dig? 

Et større problem i forbindelse med 
multibaneprojektet — ud over de 
økonomiske spørgsmål — fandt sted i 
marts 2010 ved et Beboerrådsmøde, 
hvor kun 12 ud af 600 beboere duk-
kede op for at diskutere multibanen, 
hvilket ikke var et tilstrækkeligt an-
tal mennesker til at give et nuanceret 
billede af interessen for dette omfat-
tende projekt. Nu kan der givetvis 
ikke være 600 mennesker i mødelo-
kalet, men 12 var nok i underkanten.  
 
Derfor er det også vigtigt, at så man-
ge som muligt tager stilling til 
spørgsmålet om multibanen, da den 
vil påvirke alle kollegianere —  selv 
hvis man ikke kan få glæde af banen, 
vil den påvirke kollegiets økonomi og 
hverdag. De, der ikke måtte være 
interesseret i projektet, tænker må-
ske på, om det overhovedet bliver til 
noget, når det nu har været under-
vejs så længe. Det er en korrekt kri-
tik, men man kan også vende den 
om: Siden projektet har eksisteret 
siden 2009, må der under alle om-
stændigheder findes kræfter på kolle-
giet, der taler for at opføre en multi-
bane, og som vil gøre, hvad de kan for 
at få den bygget. 
              Af Peter, L36 

Multibanen — om hvordan ét ønske blev til flere projekter 



Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 
19:00 i GH – kælderen.  

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer og sprog.  

2) Antal stemmeberettigede.  

3) Godkendelse af referat fra sidste 
beboerrådsmøde.  

4) Godkendelse af dagsorden.  

Rettelse til punkt 9: Thomas B64 
er repræsentant for AB-lige, og 
Line B57 er repræsentant for AB-
ulige.  

5) Økonomi.  

6) Øvrige meddelelser.  

7) Evt. gennemgang af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde eller dags-
orden for det næste.  

8) Indkommende punkter.  

a. Brugerkonto på computerne i se-
kretariatet til print  

KælderCaféen vil gerne have lov 
til at få en brugerkonto til compu-
terne i sekretariatet. Der skal 
løbende printes forskelligt materi-
ale ud til KælderCaféen, hvilket 
vil være oplagt at gøre på sekreta-
riatets printer og ikke som nu, 
hvor materiale til KælderCaféen 

primært printes på DTU. Der er tale 
om højest ti siders farveprint om må-
neden. Fremsat af Thea D43.  

b. KælderCaféens Regnskab for 4. kvar-
tal & Årsregnskab  

Til orientering. Fremsat af Samuel, 
KælderCaféen.  

c. Udgift til porto på 200 kr.  

Camilla L01 har i forbindelse med de 
mange fondansøgninger, hun har 
sendt ud for at skaffe penge til multi-
banen, haft en udgift på 200 kr. til 
porto, som hun ønsker at få godtgjort. 
Grunden til denne udgift er, at mange 
af ansøgningerne skulle sendes pr. 
brev. Fremsat af Camilla L01.  

d. Nye trøjer til FC Nybro.  

Herreholdet søger om ca. 9000 kr. til 
nye trøjer og shorts for udskiftning af 
de lyserøde til en ny farve. Der vil 
blive forsøgt at finde bedst mulige 
tilbud. Fremsat af Claes O52.  

e. Nyt depotrum til pigefodboldholdet.  

Tingene var begyndt at forsvinde fra 
det gamle depotrum, så derfor søges 
der om et låst rum, hvor udstyret kan 
opbevares. Fremsat af Claes O52.  

f. Klagenævnets klage over Kælderca-
feen.  

KælderCaféen har modtaget en 
klage fra en beboer over larm og 
opførelse af personer, som forla-
der KælderCaféen. Holdningen til 
denne klage og KælderCaféens 
rolle i dette ønskes diskuteret. 
Mailen er blevet tilsendt alle be-
boerrådsrepræsentanter. Fremsat 
af Samuel, KælderCaféen.  

g. Orientering omkring nyoprettet 
idrætsforening på Nybrogård Kol-
legiet.  

Fremsat af Jonas D59.  

h. Ny nøgleperson.  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer 
og suppleanter, herunder oriente-
ring om beboerrådsmedlemmer 
der træder ud af Beboerrådet.  

10) Evt.  

11) Ny mødedato.  

 

Evt. afbud skal ske på 
www.nybro.dk > Beboerrådet > 
Meld afbud senest dagen før mødet 
finder sted.  

 Indkaldelse til Beboerrådsmøde  
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Så er papirerne langt om længe i 
orden, og kollegiet ser ud til at være 
blevet en forening rigere — den for-
melle godkendelse mangler stadig-
væk, men det resterende papirarbej-
de må ses som detaljer i det store 
spil! 

Den 22. januar 2013 blev der afholdt 
en stiftende generalforsamling i Kæl-
derCaféen, hvis primære formål var 
at godkende vedtægterne, indsætte 
en bestyrelse for foreningen samt 
fastsætte et kontingent for den kom-
mende sæson. 

Foreningens struktur 

Øverst i foreningen er en bestyrelse, 
der vil tage vare på alle fælles ting 
for de to fodboldhold, som på nuvæ-
rende tidspunkt er tilknyttet forenin-
gen. Dette omhandler primært sam-
ling af holdenes budgetter, samt an-
søgningen om penge hos Beboerrådet 
på kollegiet. Denne bestyrelse består 
af i alt fem medlemmer, der er kon-
stitueret ved en formand, en næstfor-
mand, en kasser og to ordinære med-
lemmer. 

Foruden disse pligter er det blevet 
bestyrelsens opgave også at stå for 
fælles sociale arrangementer i løbet 
af sæsonen. Dette inkluderer fx af-
slutningsfesten samt eventuelle ar-
rangementer i løbet af sæsonen. 

Under denne bestyrelse sidder to 
udvalg; et herrefodboldudvalg og et 
damefodboldudvalg. Begge udvalg 
består på nuværende tidspunkt blot 
af to personer, hvilket er holdenes 
trænere og kommunikationspersoner 
i forbindelse med fodboldturnerin-
gen. Der er dog lavet plads til flere 
medlemmer i fremtiden. 

Posternes fordeling 

I alt 13 personer mødte op til den 
stiftende generalforsamling. Af disse 
blev hovedparten tildelt en rolle i 
den nye idrætsforening. Posterne i 
bestyrelsen fordelte sig således: 

Formand: Nickolai E40. 

Næstformand: Jakob R52. 

Kasser: Sebastian B45. 

Ordinære medlemmer: Camilla L01 
og Malene. 

Suppleanter: Line, B57 og Malea 
K62. 

I udvalgene fordelte posterne sig 
således: 

Herreudvalget: Gabriel C05 og Cla-
es, O52.  

Dameudvalget: Jennie L14 og Claes 
O52. 

Derudover er Ole L14 valgt som re-
visor for foreningen det første år. 
Samtlige poster på nær formandspo-
sten er for en ét-årig periode. Denne 
er på to år. 

Hvorfor oprette foreningen? 

Begge fodboldhold deltager i kolle-
giefodboldturneringen for kollegier i 
— og omkring — København jf. kol-
legiefodbold.dk. Man har fra turne-
ringsledelsens side ønsket, at kolle-
gieholdene har oprettet sig som selv-
stændige foreninger, da man på den 
måde kan opnå bedre forhold, når 
det kommer til banetildeling både 
hvad angår træning og kamp. 

For os som kollegium har dette ikke 
hidtil været et stort problem. Proble-
met har primært været for kollegier-
ne i det indre København, hvor langt 
flere hold slås om langt færre baner 
pr. indbygger. Ikke desto mindre er 
det dog blevet vurderet, at også vo-
res kollegiehold vil kunne drage for-
del af at være i en idrætsforening i 
stedet for den nuværende ordning. 
Fordelen viser sig, når vi ønsker 
træning uden for sommersæsonen. 
Banerne, som kollegiet hidtil har 

brugt, er kun åbne mellem påskefe-
rien og efterårsferien. Dette har 
hidtil betydet, at holdene har haft 
ekstremt lidt forberedelsestid i for-
året, mens man må tage til kamp 
uden træning i op til en måned om 
efteråret. Dette er selvsagt ikke 
optimalt. Som forening bør mulig-
hederne for tildeling af tid på en 
kunstgræsbane være betydeligt 
højere. Dette er den primære grund 
til, at foreningen er blevet stiftet. 
Stiftelsen kræver dog nogle ændrin-
ger. Fra den kommende sæson ryk-
kes både træning og kamp forment-
lig til en anden bane beliggende i 
Gladsaxe kommune. Vadgårdskolen 
er udset som førsteprioritet, men 
den endelige beslutning er endnu 
ikke truffet og er uden for forenings 
rækkevidde. 

Nye muligheder for kollegiet 

Der er dog flere fordele ved at være 
i en forening end blot tider på en 
kunstgræsbane. Også tider inden-
dørs bør være en mulighed, hvilket 
ikke blot omhandler fodbold. Øn-
sker man at spille badminton, lave 
gymnastik eller andet, bør det også 
være muligt at søge om tid hertil. 
Dog kan processen være lang og 
krævende, og såfremt det ikke om-
handler konkurrencesport i en ac-
cepteret turnering, omhandler mu-
lighederne primært mindre haller 
og gymnastiksale.  
         Af Jakob, R52
  

Nybrogård Kollegiets Idrætsforening 
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Lidt om mig 

Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring 
og sundhed og har boet på kollegiet i ca. ét år. 
For nylig overtog jeg jobbet som havegruppefor-
mand. 

Derudover har jeg en passion for mad og råvarer 
fra naturen. Fra denne passion kommer idéen til 
denne klumme. 

Jeg håber, at I vil nyde klummen. 

Jeg sidder i øjeblikket og tænker 
tilbage på en julevandretur i det 
svenske. Til denne vandretur blev 
det anbefalet at medbringe en lille 
overraskelse til hele holdet. Jeg 
overvejede i et stykke tid, hvad den-
ne overraskelse skulle indeholde og 
kom frem til et evigt tilbagevenden-
de mellemmåltid i mit opskrift-
repertoire. Valget faldt på hjemme-
lavet knækbrød!  

Nedenfor følger basisopskriften, 
som kan varieres på et utal af må-
der, hvor kun fantasien sætter 
grænser.  

Ingredienser  

 1 dl. havregryn. 

 1 dl. sesamfrø 

 1 dl. hørfrø 

 1 dl. solsikkekerner 

 1 dl. græskarkerner 

 3,5 dl. hvedemel 

 2,5 tsk. salt 

 2 dl. vand 

 1 dl. olie (prøv dig lidt frem 
med mængden af olie) 

 1 tsk. bagepulver 

 2,5 tsk. salt 

 

Fremgangsmåde 

Alle ingredienser blandes, indtil 
dejen er jævn og temmelig klæbrig. 
Del dejen i to.  Hver portion rulles 

NybroTidendes Madklumme: Nyd Maden!  

Velbekomme 

ud mellem to stykker bagepapir, ind-
til det er  ca. 0,5 cm tykt over det he-
le. Læg den udrullede dej på en bage-
plade, og fjern det øverste stykke ba-
gepapir.  Skær dejen for i de stykker, 
som du ønsker, at knækbrødet skal 
være i.  

Bag knækbrødet ved 200 grader i 15-
20 min., eller  indtil  knækbrødene er 
gyldne og sprøde.  

Knækbrødene afkøles på en rist og 
opbevares i en lufttæt boks.  

Du kan bruge alle slags gryn og der-
med skifte ud i opskriften.  

Opskrift med muligheder 

Der er mange muligheder for variati-
on i dette knækbrød. Prøv at tilsætte 
tørret frugt, tilføj nødder til dejen, 
hakkede tørrede abrikoser, tranebær, 
rosiner eller mandler. Eller prøv med 
tørrede krydderier — fx rosmarin 
eller kommen. Derudover er knæk-
brødet virkelig godt sammen med et 
godt stykke ost, der gerne er en lidt 
tør en af slagsen med masser af 
smag.  

Knækbrødet er ideelt som mellem-
måltid sammen med frugt og grønt 
eller til en god kop kaffe eller the. Og 
så er der selvfølgelig også muligheden 
for at tage knækbrødet med på van-
dretur; det faldt i hvert fald i god 
jord, da jeg var af sted. 

God fornøjelse   

F.C. Nybro 
måske snart på 

græs! 
Midt i vinterens mulm og mørke 
lader der til at være gode nyheder 
på vej til de fodboldhungrende på 
kollegiet: En mulighed for at starte 
sæsonen før end vanligt lader nem-
lig til at være på trapperne —
måske allerede fra starten af 
marts måned! 

Lederen for fodboldturneringen, 
Morten Kornbech, er netop be-
gyndt på første forhandlingsrunde 
med Gentofte Kommune, hvor det 
forsøges at skaffe spilletid til en 
række kollegier i- og omkring 
Lyngby; heriblandt Nybrogård Kol-
legiet.  

Spilletiden formodes at kunne pla-
ceres på Jægersborgs boldbaner. 
Her er der kunstgræs til rådighed, 
hvilket tillader holdene at træne i 
vinterhalvåret.  

Forhandlingerne forventes afslut-
tet senest 1. marts, om end det 
forventes lidt før.  
            Jakob, R52 

Forslag til regler 
om større fester 

på kollegiet? 
Tilbage ved Beboermødet i decem-
ber blev der fremlagt et forslag til, 
hvordan en regelændring kunne se 
ud angående reglerne for afholdel-
se af større fester. 

Forslaget blev klart nedstemt, men 
det blev besluttet at arbejde videre 
med et nyt forslag, der gerne skulle 
kunne gøre det tydeligt, hvad der 
skal gøres, og hvad der ikke må 
gøres i forbindelse med disse fester. 

Har du nogen forslag til, hvad disse 
regler skal indeholde? Findes der 
en bestemt gruppe personer, en 
bestemt vinkel eller andet, hvor du 
gerne vil være sikker på, at det 
kommer i betragtning?  

Så send dit bidrag til Klagenævnet 
— så kommer det alt sammen med 
i overvejelserne, når det nye for-
slag bliver udfærdiget. 
            Jakob, R52 



Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 

Kontortid  
Mandag: 16:00-18:00  

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 
Første hverdag i måneden: 17:00-

18:00 

Vaskeriet 
Åbent 8:00-19:00 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15:00-21:00 
Lørdag-søndag: 13:00-21:00 
Maj-august: Åbent til 22:00 alle da-
ge. 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Ask, M47  Allan, L3 

Kunstklub  Havegruppen 
Julie, H51  Nanna, C25 

Rollespilsklub  Bryggerklub 
Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 
Jesper, C38  Rasmus, M49 
Andreas, D52    

Filmklub  Fodboldklub 
Christian, M61  Gabriel, C5 
Qi Hu, M41  Ole, L14 

Nybro running FC Nybro Chicks 
Jakob, R-52  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 
Anne-Louise N36 
 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 
Thomas, C22  CD-Kælderen 
Tlf: 46 97 (42 22)  

Tlf: 23 61 27 79  Cykelværksted 
Andreas, M06  LM-Kælderen 
Tlf: 46 97 (47 43)  

Tlf: 24 44 75 98  Klapstole 
Alexander, G28   Stig, S5 
Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Trailer 
For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) 
koster det:   

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg 
Kl. 21:00-9:00: kr. 100,-  

KælderCaféen 
Åbningstider: Fredage kl. 20:00-03:00  
Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 

(annonceres separat). 

Formand: Amanda, E22 
Næstformand: Nina, C23 
Kasserer: Samuel, D46 
Sekretær: Chelina, G02 
Frit medlem: Jacob, G02 
Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 
Suppleant: Maria, J34 
Suppleant: 

Administration 
Kasserer 
Anna, M45 
annanyengaard@gmail.com 
 
Beboerrådssekretær 
Nina, C23 
sekretear.nybrogaard@gmail.com 

Revisorer 
 
NybroTidende 
Jakob, R52         
Mikkel, R61 
Peter, L36  
tidende@nybro.dk 
 
Sekretariatsgruppen/fremleje 
Kontortid mandag kl. 19:00-
20:00 og torsdag kl. 20:00-21:00 i 
GH-kælderen.  
Tlf: 4400 
 
Klagenævn 
Kontortid: Onsdag 19:00- 
19:30 i GH-kælderen. 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 4400 
 
Netværkskontor 
Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i 
GH-kælderen. 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 
 
Antennegruppen 
Lars Kaj 
 
Grønt Kollegium 
Jakob, R52 
Majbritt, S5 
 
 
 
 
 
 
 

 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Bestyrelsen 
Alexander, G28 (formand) 
Jakob, R52 (næstformand) 
Camilla, L01 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand:   Jonas, D59   

AB-ulige:   Line, B57 
          
AB-lige:      Thomas, B64 
           

CD-ulige:   Jonas, D59  
            

CD-lige:     Thomas, C22 
      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige:   Sarah, G6 
          

EF-lige:       
     

GH-ulige:     
     

GH-lige:       
          

JK-ulige:   Mikkel, K43 
      Mikkel, J21 (sup.)  

JK-lige:     Maria, J34  
      Malea, K62 (sup.)   

LM-ulige:  Louise, L33 
      Lea, L15 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        
           

NO-ulige:   Thea, D43 
           

NO-lige:     Claes, O52 
           

PR-ulige:    Hilbert, P23 
       Gitte, P15 (sup.)  

PR-lige:        
     

ST-ulige:       
           

ST-lige:         
           

Lejligheder: 
C, D og G:   Jakob, R52 
           
H og L:       Hallur, L10 
       Camilla L01 (sup.)  
M, O og S:  Majbritt, S5    

Punkter til dagsorden skal sen-
des til sekretæren mindst ti 
dage før næste møde via ny-
bro.dk > For beboere > Beboerrå-
det > ”Mail Beboerråd”. 

Den Personlige Side 
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Har du noget på hjerte? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsfo-
rum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkal-

delse/dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer 

mulighed for - gratis - at sende indlæg til bladet. Indlægget skal 

dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbeteg-

nelse (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 slutningen af hver måned. 

Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktio-

nen i hænde senest den 20. i den forrige måned. 

Jakob C3, Mikkel R61 og Peter L36 (redaktører) 

Life of Pi 

Filmanmeldelser 
Som noget nyt for NybroTidende vil der nu forekomme anmeldel-
ser af især film, men også skønlitteratur i bladet. Ingen film eller 
bog er i princippet for dårlig til at blive anmeldt, så længe man 
mener, at andre kan få glæde af anmeldelsen. Hvis du for eksem-
pel synes, at der er en film, som er værd at stifte bekendtskab 
med, så send gerne en sådan anmeldelse per mail til redaktionen 
på NybroTidende. Vi tager selvfølgelig også imod mere kritisk 
anlagte anmeldelser. 
 

Der er ingen specifikke regler for anmeldelser her på NybroTi-
dende, så der er masser af plads til ens egen personlige stil, men 
det er naturligvis vigtigt at argumentere for sine synspunkter. 

Sudoku 

En inder, en bengalsk tiger, en red-
ningsbåd og et ocean. Blot et lille 
udsnit af denne fantastiske histo-
rie, men ikke desto mindre et ud-
snit, der fortæller om, hvilken vid-
underlig anderledes historie denne 
film byder på! 

Life of Pi debuterede i de danske 
biografer den 25. december 2012, 
men kører stadig for dem, der end-
nu ikke har fået den set. Filmen er 
bygget op omkring romanen af sam-
me navn, som er skrevet af canadi-
ske Yann Martel helt tilbage i år 
2001. Siden da er der gået mere end 
et årti, et årti i hvilket bogen har 
formået at bibeholde en status som 
en af de mest læste i perioden!  

Historien tager sit udgangspunkt i 
den indiske dreng Pi Patel og hans 
familie. Familien ejer en indisk zoo-
logisk have, hvortil der naturligvis 
hører en bengalsk tiger.  
Pi søger gennem sin barndom efter 
den helt store mening med livet, og 
han er derfor mere end almindeligt 
åben over for så at sige alle religio-

ner. Han gennemlever således perioder 
som buddhist, jøde og muslim — alt 
sammen i løbet af sin ungdom. Famili-
en er dog splittet. Mens moderen støt-
ter ham i sin søgen efter sin egen vej 
gennem livet, er faderen mere skep-
tisk. Han sværger derimod til naturvi-
denskaben, hvorfor han intet formål 
ser i Pi’s mærkværdige måde at gen-
nemsøge livets mysterier på. 

Pi’s første møde Zoo’ens nye tiger, Ri-
chard Parker, er tæt ved at koste ham 
hånden - eller det mener dyrepasseren 
i hvert fald. Optaget og forblændet af 
sin tro på noget større mellem himmel 
og jord føler Pi sig sikker på, at han 
kan se sjælen i Richard Parkers øjne, 
hvorfor han mener at han kan forstå 
tigeren på et dybere plan end som så.  

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, 
og som tiden skrider frem, begynder Pi 
at miste troen på den magi i verden, 
som han har elsket hele sit liv. For-
tumlet leder han overalt for at genfin-
de denne tro, hvilket kun til dels lyk-
kes i Indien. Lykken tilsmiler ham kun 
kortvarigt, inden familien pludseligt 

hiver teltpælene op for at rejse til 
Canada; en rejse, der skal vise sig 
skæbnesvanger og mere udfordren-
de, end hverken han eller nogen 
anden nogensinde havde forudset. 

Her er det så, at filmens fantastiske 
begivenheder for alvor finder sted, 
hvor han er fanget alene på en red-
ningsbåd kun med en bengalsk ti-
ger, lidt dåsemad og et par nødblus 
til rådighed. Ikke alene er historien 
her fantastisk, ligeså er det visuelle!  

Netop den forblændende visuelle 
oplevelse gør filmen til noget helt 
specielt. Sceneriet er virkelig fanta-
stisk, filmen er virkelighedstro og 
forbløffende hele vejen igennem, og 
ja, så er tigeren virkelig fantastisk 
lavet. Kun få af scenerne er skudt, 
hvor tigeren egentligt er tilstede, 
mens resten er et grafisk vidunder, 
som selv film som Avatar får svært 
ved at hamle op med!  

Trænger du til en stærkt eventyrisk 
og utrolig film, så er det denne, du 
skal se!                Jakob R52 
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