
Årgang  39. Nr. 9. 

NybroTidende 

Så er kagefestivalen overstået. Det betyder at der har haft været gode kager og smuk-

ke kager her på kollegiet. Læs mere om hvem der vandt her i bladet. 

 

                  Side 7 

December 2012 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Nyt fra  
Beboerrådet 

Så er det vinter og det betyder at der 

kan komme andre skader på cyklen. 

Derfor giver vi en kort intro til hvor-

dan man kan forberede sin cykel på 

den kommende vinter 

 

            Side 2 

Sammen med vinteren kommer der 

en masse glæde og jule hygge. Des-

værre bringer vinteren også knap så 

velkomne ting som f.eks. skimmel-

svamp. Specielt kollegieværelser er 

udsat så det kan være en idé at lære 

at bekæmpe det.         Side 6 

Så er kollegiernes fodboldsæson 

omsider slut. Det skal fejres for i 

år har Nybro’s to hold gjort det 

ekstremt godt forudsætningerne 

taget i betragtning. 

      Side 10 

Eksamens perioderne 

nærmer sig hastigt og 

det betyder at der 

skal tages hensyn til 

ens 

naboer 

 

Der er brug for nye 

bestyrelsesmedlem-

mer. Læs om hvad 

det indebærer at væ-

re bestyrelsesmedlem 

på side 9 

 

 

 

 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  

Mandag d. 3.december 

2012  

kl. 19:00 i GH-Kælderen 
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Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende  

redaktører 

Peter Christensen (L36) 

Jakob Jensen (C3) 

Mikkel Lindholmer (R61) 

 Engelsk oversættelse 

Nikolaj Folander Smit (G04) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om måne-

den senest fire dage før næste 

beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 20. i 

hver måned. 

 Oplagstal: ca. 150. 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig retten til at 

rette i indlæg, samt fravælge 

indlæg, der ikke synes at have 

relevans for andre. 

I den søde eksamenstid 
I første omgang synes overskriften til 

denne artikel helt forkert. Den 24. 

december nærmer sig hastigt, og i den 

forbindelse ville de fleste først og 

fremmest tænke på den årlige tvangs-

indlæggelse til solid husmandskost 

med sin familie, kravlenisser, jule-

hjerter, glitrende grantræer, brand-

farlige adventskranse og hvad der nu 

måtte høre julen til.  

Men mindst lige så mange af os tæn-

ker på noget helt andet i denne tid, 

inklusive undertegnede. Også eksa-

men står for døren i hele december og 

januar måned — hvis vi ikke tæller 

de heldige udvalgte fra DTU med —   

hvilket ofte har en notorisk dårlig 

virkning på ens julestemning — ikke 

at det gør den store forskel udadtil. 

Ligesom med julen, forårsager eksa-

men også stress, mangel på tid og 

gerne kun et spinkelt håb om, at det, 

som man har brugt hele måneden på 

at forberede til den store dag, bliver 

modtaget positivt. Af samme grund er 

man også lettet, når det hele er over-

stået. Så kan hverdagen langt om 

længe vende tilbage. På den måde går 

vi, der har en eller flere eksaminer 

hængende over hovedet, ikke glip af 

noget. Lighedspunkterne jul og eksa-

men imellem er overvældende! 

Nu skal der selvfølgelig heller ikke gå 

mere Ebenezer Scrooge i den, end 

hvad godt er, da julen også har sine 

øjeblikke. Det samme kan man dårligt 

sige om eksamen, medmindre man 

virkelig klarede sig godt og fik lært 

noget.  Først da bliver al den intensive 

læsning besværet værd!  

Men også her ligner jul og eksamen 

hinanden skræmmende meget — hvis 

alt forløber som det skal, er man må-

ske så heldig at opleve den sjældne 

følelse af fred og glæde oven på de 

mange forberedelser. Det er vel også 

det, julen handler om, når det kom-

mer til stykket. Nå ja, og så også lidt 

om Jesu fødsel — krydret med he-

densk solhvervsfest. 

Nogle er imidlertid i stand til at holde 

humøret højt hele juletiden igennem, 

og det er da også et ganske impone-

rende syn, når man får øje på en, der 

allerede i oktober måned begynder at 

nynne julesange. Jeg har så aldrig set 

nogen, der elskede hele eksamenslæs-

ningsforløbet, selvom flere af undervi-

serne på mit fakultet ofte har kaldt 

eksamensperioden for den flittige stu-

derendes fest! Så lighedspunkterne 

ophører vist nok her. Glædelig jul og 

god eksamen til alle!       Peter L36 

Når man starter med at gennemgå 

cyklen, er det en god regel at starte 

oppe fra styret og siden gå ned mod 

baghjulet.  

Det man skal tjekke er at alle de dele 

som kan bevæge sig, virker ordentligt 

og at der ikke er nogen mislyde eller 

noget slør.  

Man tjekker slør ved at se og mærke 

om de forskellige dele sidder fast men 

stadig kan drejes. Hvis de kan, så er 

der slør.  

Når man har tjekket cyklen igennem 

og har fundet de dele som ikke sidder 

ordentligt, strammer man dem.  

Sidder de stadig ikke fast, da bør 

man overveje at investere i nye dele 

til cyklen i stedet.  

Man skal dernæst tjekke at bremser-

ne virker og at man har de lovpligtige 

reflekser monteret. 

Når vi snakker reflekser er det sam-

tidig en god idé at tjekke ens lygter 

til de mørke tider. Hvis man ingen 

lygter har og ved at man kommer til 

at have brug for dem, kan jeg anbefa-

le det der hedder magnetlygter. De er 

utrolig praktiske da man ikke skal 

slukke dem og de ikke er så nemme 

at stjæle.  

Dernæst skal man kigge sine dæk 

igennem. Det man skal kigge efter 

er, om der er luft nok i og om de er 

slidte. At være slidte vil sige at der 

ikke længere er noget mønster på 

dækkene eller at der er huller i. Hvis 

det er tilfældet så er mit råd at inve-

stere i et par nye dæk. Derudover er 

det også en god idé at tjekke dække-

ne for vand. 

Sidst, så skal man smøre med olie på 

kæden og nede ved pedalen og krank-

sættet. 

  Teddy Kordon, C26 

Vinterklargøring 

af cyklen 



Til stede: Nina C23, Jonas D59, 

Thea D43, Peter L36, Mikkel J21, 

Samuel D46, Camilla L01, Anna 

M45, Qi M41, Claes O52, Thomas 

C22, Majbritt S05, Simon A26, Tho-

mas B64 og Mikkel K43.   

Afbud: Jakob C03. 

Ad 1) Thomas C22 er valgt til ordsty-

rer, og dansk er valgt som sprog for 

mødet. 

Ad 2) Ti stemmeberettigede er mødt 

op.  

Ad 3) Referatet fra sidste Beboer-

rådsmøde er godkendt. 

Rettelse til punkt 8B: De 10.000 kr., 

som Planenergi skal have for at udar-

bejde rapporten, er EKSKL. MOMS. 

Ad 4) Dagsordenen er godkendt. 

Rettelse til punkt 8D: Beløbet, der er 

brugt til papirerne, er EKSKL. 

MOMS.    

Ad 5) Økonomi  

Der står 127.000 kr. på NYK’s konto 

og 184.000 kr. på Netværkskontoen.  

Årsregnskab for NYK: Se bilag ud-

sendt med indkaldelsen. Den dispo-

nible saldo pr. 01.11.2012 er 

127.785,05 kr. Der har været indtæg-

ter på i alt 215.218,00 kr. og udgifter 

på -254.003,05 kr., hvilket giver en 

balance på -38.785,05 kr.  

Fra NYK’s konto er der udbetalt ca. 

12.000 kr. til Nybroherrene i dom-

mergebyr, 1000 kr. til Grønt Kollegi-

um, og det resterende beløb fra 

NybroFestival er blevet indbetalt. 

Der er ikke udbetalt løn endnu.  

Fra Netværkskontoen er der brugt 

291.000 kr. til at afbetale to mindre 

lån, 32.000 kr. til udbetaling i løn, og 

i næste måned vil der blive brugt 

50.000 kr. til udstyr.  

Ad 6) Øvrige meddelelser. 

Der er stiftende netværksmøde tors-

dag d. 08.11.12 om aftenen, hvor der 

blev reklameret for det ved sidste 

møde. Der er stadig mulighed for at 

komme med, hvis man har lyst, ved 

at kontakte Jonas D59.   

Orientering omkring multibanen. 

Der skal hentes et nyt tilbud hjem - 

da det gamle er forældet - inden der 

søges fonde, og det forventes, at den 

kommer op at stå i sommeren 2013.  

Ad 7) Bestyrelsesmøde. 

Der er først bestyrelsesmøde igen 

onsdag d. 05.12.12, og der er ikke 

modtaget dagsorden endnu. 

Ad 8A) KælderCaféens regnskab fra 

3. kvartal 2012.  

Se bilag udsendt med indkaldelsen. 

Regnskabet er for perioden 01.07.12-

30.09.12. Der har været indtægter på 

94.791,56 kr. og udgifter på 

86.795,69 kr., hvilket giver en balan-

ce på 7.995,87 kr.  

Den foreløbige årsopgørelse har en 

balance på -17.732,34 kr.   

Med kapitalen fra sidste år ligger 

KælderCaféen stadig med ca. 16.000 

kr. i plus.  

Ad 8B) Udlejning af KælderCaféen 

til kollegiets foreninger.   

Det foreslås, at kollegiets foreninger 

kan låne KælderCaféens lokaler til 

arrangementer, som fx kagefestival 

uden alkohol. Der skal ingen be-

grænsning være på antallet af udlej-

ninger eller udlejningstidspunktet, 

såfremt en bartender kan findes til at 

være til stede under hele arrange-

mentet.  

For: 8 

Imod: 0 

Blank: 2 

Forslaget er vedtaget.  

Det foreslås, at kollegiets foreninger 

kan låne KælderCaféens lokaler til 

arrangementer med alkohol. Baren 

kan kun lejes om lørdagen, og festen 

forbliver lukket hele aftenen. Dette 

må ske én gang om måneden.  

Der skal være en begrænsning på, 

hvor lang tid baren må holde åbent 

til sådanne arrangementer. 

Det ønskes en overvejelse om, hvorfor 

disse regler blev lavet til at begynde 

med; nemlig for at imødekomme be-

boerne på JK-blokken - og for dem er 

det ligegyldigt, om det er en privat 

åbning eller et foreningsarrange-

ment.  

Til disse arrangementer skal det op-

lyses præcist, hvor mange personer 

der kommer, og det vil dermed være 

nemmere at indgå i en dialog med JK 

og andre om, hvad der kan gøres for, 

at festen bliver behagelig for alle - 

både for deltagere og dem der bliver 

generet af dette. Det er lettere at ori-

entere gæsterne om regler osv., når 

det er et foreningsarrangement.  

For: 6 

Imod: 0 

Blank: 4 

Forslaget er vedtaget.  

Ad 8C) Solanlæg.  

Solvarmeanlæg skal ikke være mere 

end 1000 , hvilket gør det muligt 

at havde både solvarme- og solcelle-

anlæg. Der er dog ikke nok indendørs 

plads til en varmvandsbeholder, hvil-

ket gør, at der skal søges tilladelse 

hos kommunen til en udendørs tank. 

Kollegiet har opbrugt byggeprocen-

ten, hvilket kan gøre det svært at få 

en tilladelse til en udendørs tank. 

Den skal bygges over jorden, da kol-

legiet ligger for tæt på søerne til at 

måtte bygge den nede i jorden.    

Omkring solcelleanlægget er der ta-

get kontakt til to forskellige sælgere, 

hvor det ene giver et gratis forslag, 

og det andet tager - ligesom Plan-

energi - et beløb for et forslag. Hvis vi 

skal have solceller, bliver taget be-

lagt med solceller, da der kan fås me-

re ud af dem, hvis de ligger ned, hvil-

ket også gør, at de kan ligge tættere 

sammen. I denne sammenhæng skal 

der skiftes tag, hvilket der er sparet 

op til fra Kollegiets side, så dette vil 

ikke blive en ekstra udgift for beboer-

ne.    

Hvis der er spørgsmål eller lignende, 

bedes kollegianerne kontakte Mikkel 

J21 eller Claus C18, inden det næste 

møde, så at de har muligheden for at 

undersøge de pågældende spørgsmål. 

Planerne omkring solcelleanlægget 

og solvarmeanlægget vil blive frem-

lagt på Beboer- og Beboerrådsmødet i 

december, hvor der opfordres til, at 

alle, der har mulighed for det, møder 

op.  

Ad 8D) Indkøb af papir til NybroTi-

Referat af Beboerrådsmøde  
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dende. 

Der er indkøbt papir for 5000 kr. 

ekskl. moms til NybroTidende fra 

Netværkskontoen. Der skal stem-

mes om, hvorvidt Netværksgruppen 

eller Beboerrådet betale for dette. 

Beboerrådet betaler: 5 

Beboerrådet betaler ikke: 0 

Blank: 5  

Det er vedtaget, at Beboerrådet be-

taler for dette.  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-

ter. 

Ad 10) Evt. 

Der skal søges ny byggetilladelse til 

multibanen, hvilket koster ca. 4000 

kr. Dette trækkes fra de penge, der 

er sat til side til multibanen.  

 

Der har været en omstrukturering 

af KælderCaféen, hvilket der har 

været orientering om i referatet fra 

generalforsamlingen. Den daglige 

leder er blevet afskaffet, og alt det 

arbejde, som den daglige leder tidli-

gere har stået for, bliver nu delt ud 

på udvalg. Der er valgt to nye med-

lemmer ind i bestyrelsen.  

Det er ærgerligt, at dette ikke blev 

taget op i Beboerrådet først, så at 

det kunne være blevet diskuteret, 

inden ændringerne blev foretaget.  

Der er ydermere blevet delt sedler 

ud i postkasser, hvori der står, at 

generalforsamlingen var aflyst, men 

der er ikke blevet informeret om, at 

den alligevel blev afholdt. Dette har 

været et problem for beboere, som 

ønskede at deltage, men ikke var 

klar over, at forsamlingen fandt 

sted. Bestyrelsen har ikke haft no-

get med disse sedler at gøre og har 

ikke vidst, at de var blevet delt ud.  

Selvom der ikke længere står i ved-

tægterne, at kun den, der er over 25 

år gammel, kan få alkoholbevillin-

gen - hvor dette stadig skal overhol-

des jf. gældende lov – ønskes det, at 

der stadig kommer sådan et punkt i 

vedtægterne, så  at den fremtidige 

bestyrelse også er klar over dette.  

Punkterne, der blev vedtaget til 

generalforsamlingen, er vedtaget, 

og generalforsamlingen var gyldig. 

Det ønskes, at de vedtægtsændrin-

ger, der er taget til generalforsam-

lingen, tages op på næste Beboer-

rådsmøde, så at det er muligt for 

alle at diskutere det.  

Om dagsorden og referatet af gene-

ralforsamlingen: Disse bør sendes 

til kollegianerne via ”alle_beboere” 

frem for postkasserne. Dette tages 

op ved næste møde. Der kan evt. 

også oprettes en social-mail, hvor 

alle klubber - herunder KælderCa-

féen - kan sendes mails ud.  

Der har været problemer med høj 

musik hhv. i begyndelsen og ved 

afslutningen af KælderCaféens åb-

ninger, hvilket har forårsaget, at 

musikken kan høres på JK og andre 

steder i nærheden, hvor bartender-

gruppen bedes at tage hensyn til 

dette fremover.  

Der ønskes en mobiltelefon til Kæl-

derCaféen, hvilket vil gøre det lette-

re at besvare klager fra beboerne. 

Der vil dog komme mange andre, 

der herefter vil have en mobiltelefon 

i det øjeblik, hvor muligheden for at 

ringe eksternt fra Kollegiets telefon-

central nedlægges. Der skal kom-

penseres for dette på de steder, hvor 

der skal være en telefon, når man 

ikke længere kan ringe eksternt.   

 

Der henvises til forretningsordenen 

for Beboerrådet ved Nybrogård Kol-

legiet, hvor der står jf. § 4, stk. 2: 

”Et medlem, der to gange inden for 

et halvt år undlader at møde op til 

et Beboerrådsmøde uden forudgåen-

de varsel til Sekretæren, træder 

automatisk ud af Beboerrådet”.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 

mandag d. 3. december 2012 kl. 

20.00 i GH-kælderen. Beboermø-

de/generalforsamling finder sted kl. 

19.00, og der er indkaldelse til gene-

ralforsamlingen pr. mail tre uger før 

mødet og indkaldelse til begge mø-

der ti dage før.  

 

Punkter til dagsordnen skal være 

indgivet via webformular til sekre-

tæren, Nina C23, senest d. 22. no-

vember 2012 kl. 12.00.  

Der stilles forslag via nybro.dk > 

For beboere > Beboerrådet, hvorun-

der der findes et punkt, som hedder 

”Mail Beboerråd”. 

Tak for god ro og orden! 
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Er haveklubben noget for dig? 

Derfor er der på nuværende tids-

punkt ingen ledige haver. 

Vinterhalvåret kommer i haveklub-

ben mest til at gå med administrativt 

arbejde, hvor der er nogle ting som 

jeg godt kunne tænke mig at forbed-

re, fx indmeldelsen.  

Derudover skal der også laves den 

årlige status på hvem der vil beholde 

deres haver det næste år, hvorved 

der kan blive plads til eventuelle nye 

ejere. Desværre har der i denne sæ-

son været mange ubenyttede haver, 

og jeg vil derfor benytte anledningen 

til at opfordre haveklubbens medlem-

mer til at holde deres haver, eller 

melde dem fra, så nye og friske kræf-

ter kan komme til.  

En typisk havedag  

Ved den seneste havedag var vi nogle 

stykker, der brugte et par timer på at 

lukke haverne ned for i år samt sørge 

for, at det er nemt at gå til næste år. 

Under dette arbejde brugte vi også 

lidt tid på at snakke om haveklub-

bens fremtid og mulighederne i ha-

verne.  

En typisk havedag har til formål at 

vedligeholde og arbejde på haveklub-

bens fællesarealer, så der kan arbej-

des med egne haver på andre tids-

punkter. 

Som udgangspunkt vil jeg ikke dikte-

re hvad der skal laves på fællesarea-

lerne, men jeg ligger op til, at med-

lemmerne kan komme med ideer og 

ønsker og desuden selv tage initiativ 

på havedagene. På den måde kan vi 

få de haver og omgivelser, som med-

lemmerne ønsker og ikke det jeg som 

formand ønsker. Havedagene arran-

geres efter behov og ved brug af en 

doodle, så vi sikre at flest mulige kan 

komme på dagen. 

En lille status fra haveklubben 

Mens jeg har været haveformand har 

der været en jævn interesse for ha-

verne, både fra medlemmer og kolle-

gianere, der ønsker at få en have. 

Hvordan får man en have og 

hvad kræver det? 

Man kan på nuværende tidspunkt 

blive skrevet på en venteliste ved at 

sende mig en mail på  

nanna.dejgaard@gmail.com.  

Der er meget forskel på hvordan den 

enkelte vælger at drive sin have og 

det skal være op til den enkelte. Ud 

over de private haver indgår der 

flere fællesarealer og redskaber til 

haveklubben som indimellem kræ-

ver lidt opmærksomhed og vedlige-

holdelse, hvilket de får på havedage-

ne.   

Nanna Dejgaard, C25 

Formand for haveklubben 

Tænker du over 

skimmelsvamp? 
Uanset hvor gæstfri man ønsker at 

være, så er skimmelsvampen næppe 

en kammerat man ønsker at invitere 

indenfor på sit kollegieværelse.  

Netop nu hvor vinteren for alvor er 

ved at tage over, ses der en tendens 

til, at folk lufter mindre ud, skruer 

op for varmen og tørrer tøj indendørs. 

På vegne af varmemesteren ønsker vi 

at advare imod skimmelsvampen, 

der netop herved opnår optimale 

vækstbetingelser på kollegieværel-

serne.  

Skimmelsvampen kan være svær at 

opdage, da den ikke altid er synlig. 

Den kan gro på alle organiske mate-

rialer, såsom fx tapet, tekstiler og 

gipsplader. Andre symptomer på, at 

der er skimmelsvamp er de gener, 

man oplever som beboer i værelset. 

Lider du af vedvarende hovedpine, 

træthed, åndedrætsbesvær eller lig-

nende, så vær da ikke bange for at 

tjekke dit værelse igennem. Tjek især 

også bag møbler, der står op mod en 

ydermur, da denne typisk vil være 

koldere end vægge ind mod naboen. 

Det du ønsker at undgå er kulde og 

fugt. Derfor bør du især tænke over, 

hvorvidt det er nødvendigt fx at tørre 

tøj indendørs, eller om du har mulig-

hed for at tørre det på anden vis. 

Skulle du opdage skimmelsvamp, så 

kontakt da omgående varmemeste-

ren. Små udbrud kan heldigvis nemt 

kureres med knofedt og rodalon. 

Jakob, C3 

Gode råd til forebyggelse af 

skimmelsvamp: 

- Luft ud flere gange dagligt – især i 

badeværelse, køkken og soverum. 

- Tænd emhætten eller åbn et vin-

due ved madlavning. 

- Luk døren til badeværelset, når der 

bades. 

- Hæng ikke tøj til tørre i boligen. 

- Hold udeluftsventiler i vinduer og 

ydervægge åbne. 

- Få selv små vandskader repareret 

hurtigt og fjern årsagen til skaden. 

- Luft ekstra meget ud når fyrings-

sæsonen starter, så sommerens 

fugt forsvinder. 

Af Marianne Svolgaard  

Kilde: www.skimmel.dk 

mailto:nanna.dejgaard@gmail.com
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Men det nyyter jo ikke noget bare at høre deres navn så her vinderne af årets kagefestival. 

Shaun the Sheep der vandt mest krea-

tuve prisen 

Kagefestival 

Pris Navn på vinderen 

Marilyn Monroe (Smukkeste) Hindbærlagkage af Tine N24 og Mikkel O48 

Mest Kreavtive Shaun the Sheep af Malea, Jennie, Lasse, Michelle, 

Irena, Nikolaj og Alexander fra JK-lige 

Ambitiøse Rittersportkage af Kristine T52 og Anna M45 

Moderkagen (Smager bedst) Kaffekage af André N18 

Publikumskagen Vandbakkelser af Uffe og Kenneth D7 

Ninja Kagen (Bestemt af kageudvalget) Mississippi mud pie af Troels L28 og Nicklas L16 

Hindbærkagen der vandt Mari-

lyn Monroe prisen 

Rittersportkagen der vandt mest ambi-

tiøse prisen 

Kaffekagen der vandt Moderka-

geprisen 

Vandbakkelser der vandt publi-

kumskageprise 

Mississippi Mud Pie der vandt Ninja kage 

prisen. 

Vejen til et paradis af smukke 

og velsmagende kager 

Kager er sat på bordet Folk sidder og hygger, snakker og 

spiser en masse kage 

Vi glæder os til at se jer alle sammen til for-

året til en ny omgang Kagefestival! 



Mandag den 3. december 2012 

kl. 19 i GH – kælderen  

Dagsorden for Beboermøde (kl. 

19):  

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Aflæggelse af Beboerrådets beret 

ning for det forløbne år  

3) Fremlæggelse af institutionens 

regnskab for det forløbne driftsår 

til godkendelse.  

4) Valg af medlemmer til bestyrel-

sen. Der skal vælges to ordinære 

medlemmer, 1 til en 1-årig perio-

de og 1 til en 2-årig periode, samt 

en suppleant til en 1-årig periode.  

5) Godkendelse af forslag til æn-

dring af Ordensreglement for 

Nybrogård kollegiet.  

 Efter aftale med beboerrådet, 

er der ud fra, hvad der kom 

frem på beboerrådsmødet d. 5. 

sep. om store fester på kollegi-

et, blevet udarbejdet et æn-

dringsforslag af ordensregle-

mentet. Se bilag. Fremsat af 

Maibritt S5 og Trine C3.  

6) Evt.  

 

Dagsorden for Beboerrådsmøde 

(kl. 20):  

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde  

4) Godkendelse af dagsorden  

5) Økonomi  

6) Øvrige meddelelser  

7) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden for 

det næste  

8) Indkommende punkter  

a. Digitale kanaler på Nybrogårdkollei-

get  

Der stemmes om Kollegiet i fremti-

den skal udsende alle tv kanaler på 

kollegiet:  

1) Digitalt  

2) Analog 

3) Både digitalt og analog  

Punktet er til afstemning. Fremsat 

af Samuel D46.  

b. Ansøgning om 6072,75kr til nye træ-

ningsbænke  

Der har desværre været 2 tilfælde 

hvor en træningsbænk er faldet sam-

men under brug i Motionsklubben. 

Derfor er det blevet vurderet, at den 

sidste bænk er for farlig til at benyt-

te. Motionsklubben søger derfor om 

6072,75 kr. til 3 nye professionelle 

træningsbænke. Træningsbænkene 

bliver benyttet utrolig meget, og det 

er derfor et væsentligt redskab i Mo-

tionsklubben. Der er vedlagt et til-

bud på 3 nye professionelle trænings-

bænke fra fitnessgruppen, hvor der 

er blevet forhandlet frem til 25 % i 

rabat. Punktet er til afstemning. 

Fremsat af Rasmus M49, formand 

for motionsklubben.  

c. Chikane af el-køretøj  

Forslag om ny aftale om opladning af 

el-køretøj i Cykelskur 3, eftersom en 

eller flere beboere afbryder opladnin-

gen af el-køretøjet, selvom en tidlige-

re aftale omkring opladning stadig er 

gældende. Punktet er til afstemning. 

Fremsat af Mikkel J21.  

d. Evt. vedtagelse af ændringer af 

Ordensreglement for Nybrogård 

kollegiet.  

Efter aftale med beboerrådet, er 

der ud fra, hvad der kom frem på 

beboerrådsmødet d. 5. sep. om 

store fester på kollegiet, blevet 

udarbejdet et ændringsforslag af 

ordensreglementet. Se bilag. 

Fremsat af Maibritt S5 og Trine 

C3.  

e. Generalforsamling i KælderCafé-

en  

Skal der indkaldes, aflyses og 

udsendes referat fra KælderCafé-

ens generalforsamlinger via mai-

len alle_beboere@nybro.dk i frem-

tiden?  

Punktet er til afstemning. Frem-

sat af Samuel D46 på vegne af 

KælderCaféens bestyrelse.  

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 senest dagen 

før mødet finder sted via webformu-

lar der ligger på kollegiets hjemme-

side www.nybro.dk -> For beboere -

> Beboerrådet -> Meld afbud.  

Et medlem der 2 gange inden for et 

halvt år undlader at møde op til et 

beboerrådsmøde, uden at melde 

afbud via webformular, træder au-

tomatisk ud af Beboerrådet, forret-

ningsorden for beboerrådet ved 

Nybrogård Kollegiet, § 4 stk. 2.  

Vel mødt!  

 

Indkaldelse til næste beboer– og beboerrådsmøde 

SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG  39.  NR.  9 .  

 



SIDE 9 NYBROTIDENDE ÅRGANG  39.  NR.  9 .  

Beboermødet den 3. december nær-

mer sig med hastige skridt. På mødet 

skal det blandt andet bestemmes, 

hvem der skal repræsentere kollegi-

ets beboere i bestyrelsen i den kom-

mende periode.  

Beboernes nuværende repræsentan-

ter, Camilla Søgaard Ebert, L1, og 

Andreas Brask Andersen, D52,  har 

begge meddelt, at de træder tilbage 

ved dette valg. Der skal derfor væl-

ges to nye repræsentanter, én for en 

etårig periode, og én for en toårig.  

Men hvad vil det egentlig sige at væ-

re bestyrelsesmedlem? Hvilke opga-

ver skal man løse? Hvor meget tid 

bruger man på det? Skal man til 

mange møder? Og skal man opfylde 

en række krav for at kunne blive 

valgt? Alt det har vi spurgt bestyrel-

sesformand Camilla Ebert om! 

Som beboernes bestyrelsesmedlem er 

man bestyrelses øjne og ører på kol-

legiet. Resten af bestyrelsen kommer 

kun sjældent forbi kollegiet, og det er 

derfor ens allervigtigste opgave, at 

handle i beboernes interesse.  

Meget af den tid man investerer i 

jobbet som bestyrelsesmedlem hand-

ler om at undersøge grundlaget for 

diverse dispensationsansøgninger. 

Dette er ikke det fulde job, men det 

er en stor del af det, og det skal man 

være forberedt på. Derudover om-

handler jobbet også at forhandle og 

godkende de budgetter, årsregnska-

ber og andet, som KAB sætter på 

dagsordenen på bestyrelsesmøderne. 

 

Der er i alt tre bestyrelsesmøder, 

som man kan være sikker på kom-

mer i løbet af året, og som man skal 

deltage i. Disse falder i henholdsvis 

april, oktober og december. Hver 

især tager de ca. 3 timer, og de fore-

går ofte tæt på kollegiet. Det er kuty-

me, at møderne i april og oktober 

afholdes på Nybro Kro, mens mødet i 

december afholdes hos KAB inde i 

København.  

Når man vælges ind i bestyrelsen 

som beboernes repræsentant, ligger 

det ikke fast hvilken rolle man får i 

bestyrelsen. Alligevel er der dog ku-

tyme for, at de to beboerrepræsen-

tanter vælges ind som formand og 

næstformand i bestyrelsen når besty-

relsen skal konstituere sig på mødet 

i december. Grunden til dette er, at 

bestyrelsen i mange sammenhænge 

alene kan tegnes ved formandens 

underskrift. Siden at denne under-

skrift skal på alle dispensationsan-

søgningerne, er det derfor meget 

belejligt, at denne person har sin 

gang på kollegiet. Såfremt ingen af 

de to beboerrepræsentanter ønsker 

at være formand kan dette da også 

ordnes - det vil blot resultere i eks-

tra administrativt arbejde for besty-

relsen som helhed. 

Vælges man som formand vil man 

fra tid til anden opleve at blive kon-

taktet af andre personer, firmaer 

eller organisationer, der mener at de 

har et tilbud eller spørgsmål til kol-

legiet. Dette skal man dog ikke lade 

sig skræmme af. Camilla kan såle-

des forsikre om, at man altid kan få 

hjælp fra enten resten af bestyrelsen 

eller fra KAB såfremt man er i tvivl 

om noget. 

Derudover så lyder rådet, at man 

bør sikre sig et godt samarbejde de 

to beboerrepræsentanter imellem. 

På den vis kan man bedre dele såvel 

arbejdsopgaver som ansvar når man 

hver især har travle og mindre trav-

le perioder. 

For at blive valgt ind som bestyrel-

sesmedlem i den kommende periode, 

er alt man skal gøre, at møde op på 

beboermødet den 3. december. Mødet 

afholdes i GH-kælderen med start kl 

19:00. 

Det forventes, at man regner med at 

blive boende i hele den indvalgte 

periode. Der kan naturligvis komme 

ting i vejen for sådan en plan, men 

det forventes at man på nuværende 

tidspunkt forventer at blive boende.  

Der foreligger ingen krav til ens ud-

dannelse, evner eller interesser. Dog 

så skal man turde at tage en diskus-

sion når det er nødvendigt, og man 

skal være villig til at stå frem med 

sin mening, også selvom at man ved, 

at den er imod flertallets holdning.  

Man skal være forberedt på at arbej-

de for sagen i minimum et helt år, 

hvor man skal engagere sig i kollegi-

et og dets sager. 

Er du interesseret, så mød op på 

beboermødet og hjælp kollegiet! 

5 hurtige til Camilla: 

Hvilke ting skal man løse som 

bestyrelsesmedlem?  

Den mest hyppige arbejdsopgave 

man skal påtage sig som bestyrel-

sesmedlem, er at gennemgå de 

mange ansøgninger om dispensati-

on der bliver sendt til bestyrelsen. 

Størstedelen af de ansøgninger der 

bliver sendt til bestyrelsen omhand-

ler dispensation til forlængelse af 

lejemål, og dispensation til fremle-

je.   

Hvor meget tid bruger du pr. 

måned?  

Det er svært at sige hvor meget tid 

jeg bruger pr. måned, da det kan 

svinge rigtig meget. Men for en sik-

kerheds skyld, vil jeg nok sige, at 

man skal være forberedt på at bru-

ge 8 timer om måneden. 

Er tiden fordelt på ting, du selv 

kan administrere, eller er der 

faste tidspunkter hvor man skal 

være til rådighed? 

Det at være bestyrelsesmed-

lem/formand er rigtig fleksibelt. 

Der er nemlig ikke nogen faste tids-

punkter man skal være til rådighed 

på, andet end de aftalte møder.  

Hvor mange møder skal man 

møde op til?  

Der er fast 3 bestyrelsesmøder om 

året. Et i april, oktober og decem-

ber. Møderne plejer at vare om-

kring 3 timer. Møderne bliver af-

holdt med de resterende bestyrel-

sesmedlemmer og andre relevante 

personer fra KAB.  

Skal man være velformuleret, 

økonomiinteresseret eller andet 

for at kunne indgå i bestyrel-

sen? 

Det at være velformuleret er altid 

en god idé. Det kommer man bare 

længst med. Men derudover behø-

ver man ikke være noget særligt for 

at indgå i bestyrelsen. 

 

Camilla, L1, og Jakob, C3 

Hvad vil det sige at være bestyrelsesmedlem? 
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Med sæsonens sidste fodboldkampe 

overstået var det lørdag den 24. no-

vember omsider tid til årets afslut-

ningsfest på kollegiets to fodbold-

hold. Dagen var ventet med spæn-

ding, ikke mindst blandt initiativta-

gerne, Malea, Maria JK, Camilla, 

Claes og Jakob.  

Med nøglerne til KælderCafeen i 

hænderne lidt før kl 18 var der 

stress på for at blive klar til at byde 

de 28 tilmeldte gæster velkommen 

til aftenens store fest. Starttids-

punktet var sat til 18:30, og allerede 

fra første minut strømmede det ind 

med gæster. Både gæsternes på-

klædning og humør tydede fra start 

på, at aftenen skulle blive et kæmpe 

hit, fodboldspillerne imellem.  

Klokken 19:00 blev buffeten serve-

ret. Efter en hel dag i køkkenet var 

det sikkert Camilla en lettelse, at 

høre de mange roser maden fik. Ma-

den var både varieret og yderst vel-

smagende fra ende til anden. Som 

dessert stod Maria JK for et sandt 

mesterværk af en kage, ikke mindst 

set ud fra udseendet.   

Et af aftenens helt store ønsker var 

at bygge på sammenholdet og ven-

skabet, ikke blot internt på holdene, 

men også på tværs af dem. Derfor 

var der forud for aftenens helt store 

begivenhed, nemlig aftenens award-

uddeling, indlagt en enkelt sel-

skabsleg—Speeddating! 

Igennem tre korte runder blev afte-

nens gæster tvunget ud i kendska-

bet til hinanden, tilsyneladende til 

Årets fodboldfest! 

stor morskab for dem alle. 

Aftenens hovedbegivenhed var som 

sagt award-uddelingen. I alt blev 4 

awards uddelt på hvert hold. Én var i 

forvejen besluttet af spillerne gennem 

stemmer efter hver enkelt kamp, 

mens de resterende tre alene blev 

bestemt af de respektive trænere. 

Årets awards: 

Årets Komet:  

Malea K62 & Nickolai E40 

Årets Fighter: 

Claudia O59 & Ole L14 

Årets Mest Værdifulde Spiller: 

Line B57 & Jonathan S40 

Årets Spiller (Stemmer fra alle): 

Camilla L01 & Tobias F51 

Set i lyset af aftenens kæmpe succes, 

så ønsker jeg personligt allerede at 

ytre, at dette helt sikkert bliver gen-

taget til næste år. Tak for en fed fest! 

Jakob, C3 

F.C. Nybro’s 

sæson er 

færdigspillet 

Kollegiets fodboldhold fik langt om 

længe afsluttet sæsonen i starten 

af november måned. 

Pigerne havde muligheden helt ind 

til sidste kamp for at avancere i 

tabellen og samtidig udøve indfly-

delse på medaljefordelingen i top-

pen af tabellen. Ude mod sølvvin-

derne, Løvindene, var det dog 

svært for alvor at forvente noget. 2-

1 nederlaget var dog mest af alt 

ærgerligt, efter at Nybros piger 

ellers fightede til det sidste og var 

uheldige med resultatet.  

Herrerne havde for 2. år i træk 

chancen for at rykke op via playoff. 

Også i år endte det dog med et ne-

derlag, denne gang på hele 4-0 mod 

Regensen. Resultatet var dog utro-

lig hårdt set ud fra spil og chancer. 

Regensen havde heldet og udnytte-

de det til fulde i en ellers nogen-

luinde balanceret kamp. Bedre 

held næste år. 

F.C. Nybro Chicks 

# Hold K P 

1 Otto Mønsted 12 34 

2 Løvinderne 12 21 

3 RHK 12 18 

4 POP 12 17 

5 Grønjord 12 11 

6 Nybrogård 12 11 

7 Egmont 12 5 

F.C. Nybro 

# Hold K P 

1 Tietgen 10 24 

2 Nybrogård 10 21 

3 RHK 10 20 

4 Nordisk 10 11 

5 Will. Demant 10 6 

6 Hjortespring 10 2 

Playoff: Regensen 4-0 Nybrogård 

Jakob, C3 



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  Jakob, C3 

Nybro running FC Nybro Chicks 

Jakob, C3  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, C3         

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: Tirsdag 19:30- 

20:00 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, C3 

Majbritt, S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Bestyrelsen 

Camilla, L1 (formand) 

Andreas, D52 

Thomas, C-22 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand:   Jonas, D59   

AB-ulige:   Jeppe, B59 

          

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 

          

JK-lige:     Maria, J34  

     

LM-ulige:  Christian, M61 

      Qi, M41 (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, C3 

           

H og L:       Hallur, L10   

M, O og S:  Majbritt, S5    

NB!  

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) 

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 

Hobbitten – en uventet rejse 
Der er efterhånden gået mere end 

et årti siden at vi første gang så 

Ringenes Herre rulle over biograf-

lærrederne verden over. Den 

12.12.12 åbner biograferne op for 

den første af tre film om forhistori-

en, bedre kendt som ”Hobbitten”.  

Fælles for både Ringenes Herre og 

Hobbitten er deres udgangspunkt i 

bøgerne af samme navn, alle skre-

vet af J.R.R. Tolkien. Ligeså er de 

alle instrueret af new zealandske 

Peter Jackson, der dermed igen 

tager fat i det der forventes at være 

en ægte storfilm - eller måske rette-

re en ægte stor-trilogi. 

Hovedpersonen i den nye trilogi er 

Bilbo Baggins, der også indgik i 

Ringenes Herre. Bilbo er Frodos 

ældre fætter, der adopterer Frodo 

da hans forældre uventet omkom-

mer.  

Bilbo Baggins’ ellers rolige liv i 

Hobbiton bliver med ét ændret, da 

troldmanden Gandalf pludselig sen-

der ham ud på en farefuld færd for 

at fravriste det tabte dværg-

kongerige, Erebor, fra den frygtindgy-

dende drage, Smaug. Med på sin færd 

får han 13 dværge, der skal hjælpe 

ham til succes.  

Helt som med Frodo i Ringenes herre 

begiver Bilbo Baggins sig af sted uden 

nogen form for kamptræning eller an-

den forberedelse, der kan hjælpe ham 

undervejs. På sin færd møder han flere 

kendte personer fra Ringenes Herre-

universet, bl.a. flere elve, Gollum, Sa-

ruman og selveste Frodo. 

Ligesom det kendes fra Ringenes Her-

re trilogien, så er Hobbitten optaget i 

fantastiske omgivelser. Sceneriet er 

fantastisk ligesom lyden tydeligt viser, 

at der er tale om en storfilm om en stor 

historie.  

Turen går ligesom i Ringenes Herre 

gennem store skove, dunkle grotter og 

over fantastiske sletter og bjerge. Sce-

neriet er mildest talt af en anden ver-

den.  

Af hvad man kan se af traileren har 

man valgt at følge tendensen indenfor 

film i de senere år, nemlig at inkludere 

en del mere humor i selv storfilm 

som denne, set i forhold til tidligere. 

Min personlige holdning hertil er, at 

det blot virker til at gøre filmen end-

nu bedre, og måske åbner op for en 

større målgruppe. 

Det forventes at 2. del; ”Dragen 

Smaugs ødemark” og 3. del; ”Ud og 

hjem igen” udkommer i henholdsvis 

2013 og 2014. 

Selvom man kan forledes til at tro, 

at Hobbitten blot er en kopihistorie 

af Ringenes Herre, så er der tale om 

en forhistorie af samme størrelse 

som den allerede udgivne trilogi.  

Hobbitten er derfor langt mere end 

blot en pengemaskine, men derimod 

en flot og fantastisk film, der filma-

tiserer endnu en fantastisk bog af 

J.R.R. Tolkien. Hvis Ringenes Herre 

var bare af en smule interesse, så 

bør Hobbitten være et ”must-see” i 

december måned! 

Jakob, C3 

  


