
Næste Kvols-arrangementer…

Fællesspisning & rundvisning på Nybro Kro
fredag 8. februar 2019

Har du mon lagt mærke til den lidt gemte ejendom,
der ligger i svinget ved Virksundvej/Skivevej?

Den rummer en lang og spændende historie, og har nogle fantastiske stuer fra 1930’erne med mange
slægtsminder… Her har været landevejskro, købmandshandel og en driftig gård. Vejfarende kunne indtil
1925 stoppe og søge ly, da landevejen gik lige igennem gårdspladsen!

Kl. 17         Mød op på Nybro Kro, Skivevej 240
og få et kig ind i stuerne og mød fortiden 1 : 1. Kirsten Weidmann viser rundt inden de skal i gang med en
omfattende renovering. Den tidligere ejer døde sidste år – efter 4 generationers familieeje.

Kl. 18.15    Fællesspisning i forsamlingshuset
Anna Marie & Karens suveræne Kartoffel-porresuppe m/flutes
Kirsten vil fortælle mere om kroens historie og vise lidt billeder.
Kaffe & kage til dessert.

Pris 50 kr. for voksne /25 kr. for børn
- for både rundvisning og fællesspisning.

Vin, øl & vand til rimelige priser.

Tilmelding til Karen Goul senest ons. 6/2
Enten på mail karengoulnielsen@gmail.com eller sms 51 31 86 31



Generalforsamlinger i Kvols Forsamlingshus 
tirsdag den 19. februar 2019 kl 19:00 

 
Dagsorden for Kvols Forsamlingshus: 
 

 
Pause med servering 

 
Dagsorden for Kvols Foredragsforening: 

 

 
 
Fmd. Kvols Forsamlingshus: Erling Annesen -  tlf.51918454 -  mail: erlingannesen@gmail.com
Fmd. Kvols Foredragsforening: Kim Buus -  tlf. 86642637 -  mail: buras@mail.dk

1. Valg af dirigent og skriftfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Årets overskud: 6.670,56
Foreningens formue: 82.171,48 (ultimo 2018)

4. Valg af bestyrelse , suppleanter og revisor
Bent, Alis, Anette og Eva (suppleant) er på valg. Bent og Eva modtager ikke genvalg.

      Øvrig bestyrelse: Kim, Karen og Alice
5. Virkeplan
6. Kontingentfastsættelse
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og skriftfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

            På valg:
            Per ( modtager genvalg), Jørgen (modtager genvalg), og
            Bjarne ( vil fortsat gerne være suppl.)
            Øvrig bestyrelse: Carl Christian, Jens Aage, Erling
      5.   Fremtidigt virke 
      6.   Drøftelse vedr. depositum ved leje (Carl Christian)
      7.   Drøftelse vedr. supplering af hynder til stole ( Jens Aage)
      8 .  Indkomne forslag
           "Huset på Knuden" - Kvols' holdning hertil?
      9.   Eventuelt

Forslag til behandling på den ene eller anden generalforsamling skal være den
pågældende bestyrelse i hænde 8 dage før.


