FARSTRUP VANDVÆRK I/S
GENERALFORSAMLING 2007
Torsdag den 22. marts kl. 19.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af formandsberetning for året 2006
4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2006
5. Fremlæggelse af takstblad for året 2007
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er bestyrelsesmedlemmer: Keld Olsen og Sven Bertelsen
Suppleant: Børge E. Nielsen
7. Valg af revisor og suppleant
Nuværende: Finn Nielsen og Per Gade
Suppleant: Gitte Fredsgård
8. Indkomne forslag/sager til behandling
9. Eventuelt.
FORMANDSBERETNING
Året 2006 har været et roligt år for Farstrup Vandværk. Vandanalyser viser, at Farstrup vandværk leverer
godt drikkevand, der overholder alle kvalitetskrav.
Vandværket har i 2006 fået udarbejdet en beredskabsplan som fortæller bestyrelsesmedlemmerne hvad der
skal gøres i tilfælde af alvorlige ledningsbrud, forurening eller andre forhold, der sætter vandforsyningen ud
af spillet.
I 2006 er der solgt 26.778 m3 vand og der er kommet 2 nye forbrugere på Engdraget. Der er ikke registreret
vandspild. Vandværket har i øjeblikket en god økonomi, som gør det er muligt at fortsætte med uændrede
forbrugertakster.
I øjeblikket er vi i færd med at skifte ca. 190 af de ældste vandure i byen.
Vi skal i bestyrelsen i 2007 have opdateret ledningsplanerne for området ved Præstegårdsvej og Engdraget.
Desuden skal pumpehus og tørbrønde rengøres.
Vi er i færd med at undersøge, hvilke muligheder der er for at nedbringe kalkbelægninger i ledningsnet og
hos forbrugerne. Kalken kan ikke fjernes fra vandet, men man kan måske forhindre, at den sætter sig fast og
danner belægninger. Til gengæld vil man måske oftere skulle rense filtrene på vandhaner m.v.
Farstrup Vandværk får i 2007 sin egen hjemmeside, www.farstrupvandvaerk.dk, hvor takstblad,
informationer om vandværket, de nyeste vandanalyseresultater samt kontaktinformationer kan findes.
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 2006.

Sven Ulrich Bertelsen

