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FORMANDSBERETNING
Nordjyllands Amt har i 2003 udført en tilstandsvurdering af vandværket og med renoverede
boringer, tørbrønde og teknikhus var der ingen bemærkninger.
For øjeblikket har vi et mindre problem med en kontraventil på en af pumperne. Vi har rekvireret
en brøndborer til at renovere pumpen. Herudover har der ikke været driftsproblemer i 2003.
Vi har ændret lidt på pumperytmen, så kvaliteten af vandet, der forlader vandværket, skulle blive
mere ensartet.
Der er udført boringskontrol på alle 4 boringer og en normal analyse på afgangsvandet fra
vandværket. Vandkvaliteten er vist så god som nogensinde, der er ingen pesticider og indholdet af
nitrat i vandet, der forlader vandværket, er 17 mg/l ? grænseværdien er 50 mg/l.
Pesticider og nitrat er for Farstrup Vandværk de mest kritiske stoffer, idet vandindvindingen
foregår i et ubeskyttet grundvandsmagasin, der ligger under et intensivt dyrket område. De
landmænd, der dyrker arealerne i vandværkets indvindingsopland, har derfor et stort ansvar.
Vi havde tilmeldt os et møde vedr. et lokalt vandværkssamarbejde i Nibe Kommune, arrangeret af
Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Desværre var tilslutningen fra de øvrige vandværker
i Kommunen for lille til at mødet kunne gennemføres.
Der er i 2003 kommet 2 nye forbrugere begge i kvarteret ved Præstegårdsvej. Desuden har der
været et par forespørgsler om forsyning af ejendomme, der ligger udenfor det nuværende
forsyningsområde.
Der blev i 2003 oppumpet 26.507 m3 vand, heraf er der beregnet et svind på 4,6 %.
Der blev i 2003 ud af et parti på 18 vandure udtaget 5 vandure til kontrol for korrekt visning hos
Ringe Vandværk. 2 ud af de 5 vandure havde for stor fejlvisning. De øvrige 13 vandure i partiet
skal derfor udskiftes inden udgangen af 2004.
Mange vandstophaner i byen er kun delvist synlige, vi bør nok i 2004 afsætte tid af til at gøre
stophanerne mere synlige med blå maling.
Vi har købt plads på Farstrup By’s hjemmeside, og vil i 2004 gøre en indsats for at få lagt
informationer om vandværket ind på hjemmesiden. Blandt andet er det planen, at siden løbende
opdateres med de nyeste vandanalyseresultater. Bent Madsen har lovet at hjælpe os med
opdateringen.
Til sidst skal der rettes en stor tak til revisorerne Finn Nielsen og Per Gade for veludført revision.
Jeg vil ligeledes takke den øvrige bestyrelse for godt og spændende samarbejde i 2003.
Sven Ulrich Bertelsen

